
                                                                                                             

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL 
PARQUE EMPRESARIAL DA LARACHA CONCELLO DA LARACHA 
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S. L. P.  1 DE 22 AD XULLO DE 2021 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO 
PROXECTO SECTORIAL PARQUE 

EMPRESARIAL DA LARACHA 

 

MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA 
DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

A LARACHA, XULLO DE 2021 

 
  

C
VE

: g
ZD

n9
7W

XN
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gZDn97WXN1


                                                                                                             

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL 
PARQUE EMPRESARIAL DA LARACHA CONCELLO DA LARACHA 
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S. L. P.  2 DE 22 AD XULLO DE 2021 

ÍNDICE XERAL DO DOCUMENTO  

 

 MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA 

 ANEXOS Á MEMORIA 

 NORMATIVA 

 DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (DAE) 

 INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO 

  

C
VE

: g
ZD

n9
7W

XN
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gZDn97WXN1


                                                                                                             

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL 
PARQUE EMPRESARIAL DA LARACHA CONCELLO DA LARACHA 
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S. L. P.  3 DE 22 AD XULLO DE 2021 

ÍNDICE DA MEMORIA 
 

1.‐ INTRODUCIÓN ............................................................................................................................... 4 

1.1.OBXECTO DO PROXECTO E PROMOTOR. ............................................................................................ 4 
1.2.EQUIPO REDACTOR ............................................................................................................................ 4 
1.3. TRAMITACIÓN E DOCUMENTACIÓN ............................................................................................................ 4 
1.4. ANTECEDENTES. PLANEAMENTO VIXENTE. ...................................................................................... 6 

2.‐ INFORMACIÓN DO MEDIO ............................................................................................................. 7 

2.1. SITUACIÓN E ÁMBITO DO PLAN. CONTEXTO TERRITORIAL. ............................................................................... 7 
2.2. DESCRICIÓN DO ÁMBITO. ......................................................................................................................... 8 
2.3. PAISAXE DO ÁMBITO E DA SÚA CONTORNA ................................................................................................... 9 

3.‐ INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO QUE AFECTAN AO ÁMBITO DO PLAN .............. 10 

4.‐ PROBLEMÁTICA DETECTADA NA APLICACIÓN DA NORMATIVA. MOTIVOS DE INTERESE XERAL QUE 
XUSTIFICAN A MODIFICACIÓN ........................................................................................................... 15 

4.1. PROBLEMAS DETECTADOS ...................................................................................................................... 15 
4.2. INTERESE XERAL, PÚBLICO E SOCIAL .......................................................................................................... 20 
4.3. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA (ART. 34 DO RLPPG E 
DIRECTRICES DA PAISAXE DE GALICIA) .............................................................................................................. 21 

 

  

C
VE

: g
ZD

n9
7W

XN
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gZDn97WXN1


                                                                                                             

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL 
PARQUE EMPRESARIAL DA LARACHA CONCELLO DA LARACHA 
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S. L. P.  4 DE 22 AD XULLO DE 2021 

1.- INTRODUCIÓN 

1.1.OBXECTO DO PROXECTO E PROMOTOR. 

O presente Documento constitúe a Modificación do “Proxecto Sectorial Parque 
Empresarial da Laracha” coa finalidade de modificar algúns aspectos do seu 
texto normativo. 
Pretendese alterar, con carácter puntual, algunhas determinacións concretas 
da Normativa coa finalidade de mellorar as condicións da ordenación e facilitar 
a implantación das empresas no polígono mediante a flexibilización dalgúns 
parámetros que estaban a ser excesivamente ríxidos. Os aspectos a modificar 
están relacionados cos usos permitidos e a compatibilidade entre eles. Mesmo 
pretendese aumentar a altura en determinadas ordenanzas coa finalidade de 
atender ás novas demandas en edificacións industriais e loxísticas. 
Por outra banda, preténdese admitir e regular dun xeito expreso o emprego de 
instalacións produtoras de electricidade para o autoconsumo de enerxías 
renovables. 

Actúa como promotor da presente modificación o Concello da Laracha baixo a 
autorización do Instituto Galego da Vivenda e Solo e da entidade Suelo 
Empresarial del Atlántico, S.L. (SEA). 

1.2.EQUIPO REDACTOR 

O Equipo Redactor da presente Modificación Puntual está formado polos 
seguintes técnicos titulados: 

- Ángel Luís Monteoliva Díaz. Arquitecto Superior 

- Íñigo de Miranda Osset. Arquitecto Superior 

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
C.I.F.: B-15148729 
Domicilio. Rúa Padre Feijoo 9-1º. 15004 A Coruña 
Teléfono: 981 12 25 89 
Fax: 981 12 23 25 
e-mail: estudio@monteolivaarquitectura.com 

1.3. TRAMITACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

O presente documento foi formulado estando en vigor a Lei 10/1995, do 23 de 
novembro, de ordenación do territorio de Galicia e o Decreto 80/2000, de 23 de 
marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal. 

En cumprimento da Ley 21/2013, de 9 de decembro, de evaluación ambiental, 
no mes de xuño de 2020 foi elaborado o Borrador e o Documento Ambiental 
Estratéxico, e remitido como Solicitude de Inicio ao órgano substantivo, dentro 
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do procedemento simplificado previsto, a fin de determinar a necesidade ou 
non do seu sometemento ao proceso de Avaliación Ambiental Ordinaria. 

En data 04/11/2020 foi emitido o Informe Ambiental Estratéxico mediante 
Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no cal se 
resolve non someter a modificación puntual ao trámite de Avaliación Ambiental 
Estratéxica Ordinaria. 

En decembro de 2020 foi presentado no IGVS o documento para trámite de 
información pública e consultas. No DOG nº 3 de 07/01/2021 publicase o 
ANUNCIO de 18 de decembro de 2020 polo que se somete a información 
pública a modificación puntual número 2 do proxecto sectorial do parque 
empresarial de A Laracha (A Coruña). 

En xaneiro de 2021 aprobase a Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do 
territorio de Galicia. 

Durante o tempo de consultas recabáronse os seguintes informes das 
administracións: 

 ADMINISTRACIÓN LOCAL
− Concello da Laracha 

 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
− Deputación da Coruña 

 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
− Augas de Galicia 
− Axencia Galega de Infraestruturas 
− Dirección Xeral de Mobilidade 
− Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
− Instituto de Estudios do Territorio 
− Servizo de Enerxía e Minas (gas e minas) 
− Servizo de Enerxía e Minas (electricidade) 

 ADMINISTRACIÓN DO ESTADO
− Dirección General de Aviación Civil 
− Dirección General de Carreteras 
− Dirección General de Política Energética y Minas 
− Dirección General de Telecomunicaciones 
− Subdelegación do Goberno na Coruña 

O presente documento constitúese como proposta final para súa 
aprobación definitiva, nos termos establecidos no artigo 55 da Lei 1/2021 de 
ordenación do territorio de Galicia. 

Incorpora as correccións derivadas do informe do Instituto de Estudos do 
Territorio, no senso de xustificar na Memoria o cumprimento da lexislación en 
materia de paisaxe. 
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Incorpora Anexo cos mapas estratéxicos de ruído na Vía de Alta Capacidade 
AG-55, segundo o informe da Axencia Galega de Infraestruturas. 

A presente Modificación Puntual está formada polos seguintes documentos, 
adaptados agora ás Normas Técnicas de Planeamento de Galicia: 

 Memoria 
 Anexo: Mapas de ruído autoestrada AG-55 
 Anexo: Vixencia do instrumento de ordenación do territorio 
 Normativa 
 Documento Ambiental Estratéxico 
 Informe Ambiental Estratéxico 

1.4. ANTECEDENTES. PLANEAMENTO VIXENTE. 

O planeamento urbanístico vixente na Laracha é un Plan Xeral de Ordenación 
Municipal, que foi aprobado definitivamente o día 30 de xuño de 2003 e 
publicado o acordo de aprobación no B.O.P. nº 157 o día 10 de xullo de 2003. 

O Plan Xeral da Laracha aprobouse no período de seis meses posterior á 
entrada en vigor da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia. 

Aínda que formulado ao abeiro da Lei 1/1997 do solo de Galicia, o caso é que o 
PXOM adaptou gran parte das súas determinacións á Lei 9/2002, seguindo as 
indicacións do Informe emitido pola Dirección Xeral de Urbanismo o día 23 de 
maio de 2003, previamente á súa aprobación definitiva. 

O dia 17 de xullo de 2008 foi aprobado definitivamente (DOG 07/08/2008) o 
Proxecto Sectorial Parque Empresarial da Laracha en base as determinacións 
contidas no Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado o dia 27 de maio de 
2004 polo Consello da Xunta de Galicia. 

O Proxecto Sectorial foi promovido polo SEA (Suelo Empresarial del Atlántico, 
SL), empresa participada polo Ministerio de Fomento (SEPES), Consellería de 
Medio Ambiente (IGVS), Abanca e Xunta de Galicia co obxectivo de crear e 
comercializar parques empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia. 

O Proxecto Sectorial estableceu unha ordenación de carácter urbanístico 
baseada nunha zonificación por cuarteiróns co reparto de usos lucrativos 
industriais, terciarios e mixtos: industrial-terciario e usos dotacionais destinados 
a equipamento, espazos libres e aparcadoiros públicos. Mesmo estableceu 
ordenanzas para os usos lucrativos empresariais en virtude da tipoloxía a 
implantar: dende a edificación acaroada en parcela pequena ata a gran 
industria en implantación illada en parcela de gran superficie, así como 
ordenanzas para os ámbitos dotacionais. 
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Logo da aprobación do Proxecto Sectorial, formulouse o Proxecto de 
reparcelación, o cal foi aprobado definitivamente polo Concello da Laracha o 12 
de decembro de 2011 (B.O.P. nº 237 de 15/12/2011). 

As obras do Parque Empresarial foron realizadas e recibidas mediante acta de 
recepción por parte do Concello da Laracha o dia 10 de febreiro de 2012. 

O réxime de clasificación aplicable ao solo do ámbito do Proxecto Sectorial é o 
de solo urbano consolidado. 

No ano 2017 tivo lugar a primeira modificación do Proxecto Sectorial. Mediante 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 23 de novembro (DOG 229 de  
01/12/17), aprobouse definitivamente unha modificación que afectaba a unha 
parte do parque empresarial, permitindo a implantación dunha grande industria 
téxtil con sede na provincia. Este feito supuxo un punto de inflexión na 
demanda de solo no parque empresarial, o cal atopábase ata entón nun estado 
de letargo, xerando un efecto positivo e provocando o interese doutras 
empresas en se implantar. 

2.- INFORMACIÓN DO MEDIO 

2.1. SITUACIÓN E ÁMBITO DO PLAN. CONTEXTO TERRITORIAL. 

A Modificación ten lugar no denominado Parque Empresarial da Laracha, 
situado no Concello da Laracha, na provincia da Coruña. 

O Parque Empresarial da Laracha está situado ao carón da autoestrada AG-55, 
que une A Coruña e Carballo, a uns 1.500 m de distancia do casco urbano da 
Laracha. O parque situase no contexto do eixo de Fisterra, dentro da área de 
influencia metropolitana da Coruña e, en particular, dentro da área de influencia 
do complexo industrial de Sabón-Arteixo e do Porto Exterior da Coruña. 
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Situación sobre mapa do IGN 

2.2. DESCRICIÓN DO ÁMBITO. 

O Parque Empresarial da Laracha ten unha superficie de 825.249 m2. 

O parque atópase hoxe plenamente urbanizado, logo do proceso de 
desenvolvemento e xestión do solo. Conta cun tramado urbano de rúas que 
desenvólvense a partir da estrada de Lendo, no seu marxe oeste. A gran parte 
do parque sitúase ao norte da autoestrada AG-55, mais, unha pequena porción 
emprazase ao sur. Conta con oito cuarteiróns destinados a usos industriais e 
terciarios lucrativos e áreas dotacionais públicas destinadas a espazos libres, 
equipamentos e aparcadoiros, tal e como se pode observar nos planos de 
ordenación e zonificación. 
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O Parque está edificado na actualidade nun 40% da súa capacidade. 

2.3. PAISAXE DO ÁMBITO E DA SÚA CONTORNA 

Segundo o catálogo das Paisaxes de Galicia o territorio municipal da Laracha 
insírese na Grande Área Paisaxística “Chairas e fosas occidentais”, subarea 
“Bergantiños”. 

A área denominada “Chairas e fosas occidentais” encádrase nun tipo de 
paisaxe transformado, moi humanizado. Os trazos estruturais desta paisaxe 
son a suavidade do relevo e do clima, nun contexto atlántico e costeiro. A 
textura desta paisaxe abrangue a complexidade derivada da existencia de 
núcleos e vilas de orixe tradicional, espazos agrícolas e forestais, praias e 
cantís, espazos de valor natural, etc. 

A paisaxe da zona do ámbito deste Plan caracterízase por ser unha paisaxe de 
transición cara ao interior. Os trazos estruturais máis salientables son a 
suavidade do relevo (se ben o ámbito situase nunha das partes con máis 
pendente do territorio municipal) e un clima atlántico hiper-húmido. A textura da 
paisaxe está composta polo asentamento (edificacións e asentamentos 
residenciais de orixe tradicional) mesturado con restos do antigo espazo 
agrícola e forestal, o cal evoluciona cara á renaturalización ou pequenas 
explotacións de especies de crecemento rápido como o eucalipto. 
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A planeidade do chan é a característica mais salientable da morfoloxía do 
entorno, cousa que é atribuída á condición litolóxica da existencia de depósitos 
detríticos da idade terciaria, dentro dun contexto xa de por si,  de orografía moi 
suave. Baixo estas características esenciais, o impacto paisaxístico da 
actuación industrial e moi reducido debido á baixa exposición visual nun 
entorno chan. Por outra banda confirmase a ausencia de elementos de valor no 
entorno da actuación no Catálogo das Paisaxes de Galicia. 

Compre destacar a posición do ámbito do Plan nunha zona que, nos planos de 
“visibilidade estratéxica” do Catálogo das Paisaxes, semella ter unha 
visibilidade baixa. 

 
Fotografía aérea IGN 2020 

 
Detalle de urbanización. Fonte Streetview. 

3.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO QUE 
AFECTAN AO ÁMBITO DO PLAN 
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Directrices de Ordenación do Territorio 

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) dan cumprimento ao mandato 
da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do territorio de Galicia, que 
establece os obxectivos e instrumentos mediante os cales se desenvolverá a 
ordenación territorial da Comunidade Autónoma, co obxectivo de: 

 “…favorecer a utilización racional do territorio galego e protexer o medio natural, 
mellorar a calidade de vida e contribuír ao equilibrio territorial, regular os diferentes 
instrumentos de ordenación do territorio, o seu contido e relación de interdependencia 
así como as canles procedimentais para a súa elaboración e réxime de vixencia, 
modificación e revisión”.  

Así pois, as DOT teñen como finalidade básica a definición dun modelo 
territorial para Galicia, que sirva de guía orientadora e cohesiva das actuacións 
sectoriais que se propoñan. 

En relación ao modelo territorial, nas Directrices de Ordenación do Territorio 
defínense catro niveis: 

 Sistema de grandes cidades (rexións e áreas urbanas) 
 Sistema urbano intermedio 
 Nodos para o equilibrio do territorio 
 Resto de núcleos de importancia municipal 

O ámbito deste Plan atópase dentro da influencia da Rexión Urbana Ártabra e, 
en particular, no límite exterior da coroa metropolitana da Coruña, nunha zona 
na que se recoñece un carácter netamente industrial no contexto das grandes 
infraestruturas de comunicación e enerxéticas. 

Observase que o contido das DOT non é contrario ao propósito da modificación 
do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial da Laracha. 

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG) 

O Proxecto Sectorial Parque Empresarial da Laracha foi formulado ao abeiro 
do hoxe derrogado Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas 
Empresariais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado o dia 
27 de maio de 2004 polo Consello da Xunta de Galicia. 

Na actualidade atópase en vigor o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas 
Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, (acordo do 30 de abril de 
2014, adoptado polo Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba 
definitivamente). O novo plan sectorial incorpora o Parque Empresarial da 
Laracha como actuación “en execución”. 

Tras o análise do Plan Sectorial non se detectan afeccións que impidan ou 
condicionen a presente proposta de modificación do Proxecto Sectorial do 
Parque Empresarial da Laracha. 
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Ficha do Parque Empresarial da Laracha, extractada do PSOAEG 

Proxecto Sectorial do Gasoduto Eixo Bergantiños (Fase I) 

O Proxecto Sectorial do Gasoduto Eixo Bergantiños foi aprobado 
definitivamente en data 22/12/2004. Formulouse para ordenar o trazado dun 
gasoduto que pretende estruturar o subministro de gas á área de Bergantiños. 
Na Fase I quedaron afectados os concellos de Arteixo e A Laracha, rematando 
no polígono industrial da Laracha e subministrando gas a unha siderúrxica. 

O Proxecto Sectorial do Parque Empresarial da Laracha, do ano 2008, 
incorporou o gasoduto como infraestrutura útil para o subministro de gas ao 
Parque. O seu trazado está recollido nos planos de ordenación de conexións a 
infraestruturas. 

Porén o Proxecto Sectorial do Parque Empresarial non fixo mención a que dita 
infraestrutura xurdiu dun Proxecto Sectorial de anos antes. Tampouco 
incorporou nin se fixo eco das determinacións de dito proxecto no relativo ás 
servidumes que as canalizacións xeraban na propiedade privada. 

O caso é que, aínda que a ordenación do Parque Empresarial tivo en conta o 
trazado da infraestrutura, un tramo da canalización afecta ao cuarteirón F, 
ordenanza 3a. 

Proponse, mediante a presente modificación puntual, facer referencia na 
Normativa do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial á existencia dunhas 
servidumes que son determinación do Proxecto do gasoduto. 
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Directrices da paisaxe de Galicia 

As Directrices de paisaxe de Galicia forman parte da Estratexia Galega en 
materia de protección da paisaxe. Tras a elaboración do Catálogo das paisaxes 
de Galicia, as Directrices veñen establecer os obxectivos, criterios e 
determinacións orientadas a salvagardar o patrimonio paisaxístico de Galicia. 

Entre os obxectivos xerais están os seguintes (en negrita os que teñen 
relevancia e foron tidos en conta no presente documento): 

“OX.1. Unhas paisaxes protexidas, ordenadas e xestionadas co obxecto de 
respectar e manter o carácter dos diferentes tipos de paisaxe baixo principios de 
sustentabilidade e de procurar a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

OX.2. Unhas paisaxes heteroxéneas en que o mosaico paisaxístico sexa 
entendido como un valor en si mesmo, mantendo unha matriz paisaxística que 
outorgue variedade textural e perceptiva e evitando a banalización e o abandono. 

OX.3. Unhas paisaxes en que se manteña a interface que xeran as combinacións 
harmónicas, evitando a fragmentación e as grandes continuidades que 
homoxeinizan a paisaxe. 

OX.4. Unhas paisaxes en que se manteña a singularidade a través da 
preservación e potenciación dos valores referenciais que as conforman. 

OX.5. Unhas paisaxes vivas, accesibles e que poidan ser desfrutadas pola 
cidadanía. Creación dunha cultura da paisaxe mediante recursos didácticos e 
formativos. 

OX.6. Unhas paisaxes de valor natural e ecolóxico que preserven a súa calidade, 
biodiversidade e singularidade e nas cales sexa compatible a preservación deses 
valores co aproveitamento de recursos e o desfrute da cidadanía. 

OX.7. Unhas paisaxes agrarias, gandeiras e forestais en que a actividade 
produtiva sexa compatible co mantemento da estrutura paisaxística, cos valores 
históricos do territorio e coa funcionalidade dos asentamentos como lugar de 
habitación. 

OX.8. Unhas paisaxes urbanas ben dimensionadas, nas cales os materiais e 
volumes se adapten á paisaxe da contorna e nas cales se procure a 
compactidade fronte á dispersión. 

OX.9. Unhas paisaxes produtivas integradas na contorna e que atendan ás 
condicións paisaxísticas do ámbito en que se insiren. 

OX.10. Unhas paisaxes vinculadas a valores patrimoniais que poñan de manifesto 
a relevancia histórica, simbólica e identitaria dos elementos patrimoniais materiais 
e inmateriais.” 

As Directrices establecen na súa determinación 4.2.4.1. DX.18 (N), 

“Calquera actuación levada a cabo por unha Administración ou por iniciativa 
privada relativa aos parques empresariais, en particular os proxectos de 
urbanización, deberá ter en conta os criterios particulares para os 
desenvolvementos de uso industrial ou terciario previstos na epígrafe b) da 
directriz DX.10, co carácter de norma (N) ou recomendación (R) sinalado 
nela.” 
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O Parque Empresarial da Laracha atópase xa urbanizado. As modificacións 
que o presente documento fai sobre a súa normativa teñen incidencia en 
aqueles preceptos que regulan usos e condicións das edificacións e 
instalacións. É por elo que o contido da determinación DX.10, letra b), ten 
sentido naqueles aspectos relacionados co contido da presente modificación. 
Sinálanse os seguintes en negrita: 

1. (N) Nas actuacións non incluídas no plan sectorial de ordenación de áreas 
empresariais ou que non sexan ampliacións de parques existentes resulta de 
especial importancia a selección da súa localización, que minimizará a súa 
exposición visual e a ocupación de solo, sobre todo daquel de alto valor 
paisaxístico (áreas de especial interese paisaxístico ou outras zonas delimitadas 
polo planeamento urbanístico ou os instrumentos de ordenación territorial). 

2. (N) Realizarase unha análise dos bordos perimetrais, co fin de establecer unha 
adecuada transición e amortecemento entre a área empresarial e as áreas 
naturais e unha boa conexión e integración cos asentamentos e a rede viaria 
existentes na contorna. 

3. (R) Deben coidarse os límites do polígono co solo rústico, para evitar que a 
transición se produza nas partes traseiras de parcelas de uso industrial, sen as 
oportunas medidas de integración. Por tanto, sempre que sexa posible, o límite 
entre a zona industrial e a contorna resolverase mediante vías, sendas peonís, 
zonas verdes ou espazos libres, e regularanse unhas adecuadas condicións de 
tratamento das partes traseiras das parcelas edificables. 

4. (N) As zonas verdes localizaranse nos lugares en que mellor exerzan as súas 
funcións de esparexemento e/ou de transición paisaxística coa contorna. Nos 
espazos libres públicos, ademais de realizar novas plantacións, nas cales se 
utilizarán, sempre que as condicións o permitan, especies vexetais autóctonas, 
conservarase a maior parte posible das masas arbóreas de interese existentes. 

5. (N) O trazado do viario será congruente coas características do lugar, e para tal 
fin debe adaptarse á topografía, minimizando os movementos de terras e a súa 
visibilidade. 

6. (R) O deseño do novo sistema viario respectará e integrará nos espazos 
públicos, sempre que sexa posible, os elementos de interese paisaxístico 
existentes (tales como arborado, muros, valados ou construcións etnográficas), e 
procurará unha adecuada conexión coa rede viaria existente na contorna do 
polígono. Os materiais das vías e os elementos de urbanización serán 
homoxéneos en cada polígono e utilizaranse preferiblemente pavimentos 
permeables, agás nas zonas en que existan riscos de infiltración de substancias 
contaminantes. Integrarase a vexetación no deseño das rúas. 

7. (N) A organización das parcelas deseñarase procurando minimizar os 
movementos de terras para favorecer a adaptación das instalacións e edificacións 
á topografía, sen menoscabo da súa funcionalidade. 

8. (R) No deseño da orientación e forma das parcelas edificables teranse en conta 
e respectaranse na maior medida posible as perspectivas visuais desde os 
núcleos de poboación e as estradas. Analizaranse tamén as formas e liñas da 
paisaxe para adaptar os volumes, as alturas, o trazado das rúas e a posición 
relativa das naves. 
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9. (N) A iluminación pública dos sectores industriais responderá ás súas 
necesidades pero sen xerar un punto de atracción lumínica para os posibles 
espectadores exteriores. Con este obxecto prestarase atención á intensidade, cor 
e dirección da iluminación, así como á utilización de tipos de luminarias acordes 
coa contorna. 

10. (N) Na normativa do instrumento de ordenación pormenorizada do 
parque empresarial estableceranse as oportunas disposicións relacionadas 
cos seguintes aspectos: 

i. As condicións de edificación orientadas a lograr unha certa 
homoxeneidade ou composición harmónica, en canto á volumetría xeral, á 
distancia ao eixo da rúa, ás tipoloxías, ás alturas e á organización das 
fachadas e cubertas, sen prexuízo da necesaria flexibilidade para 
edificacións ou instalacións especiais. 

ii. As condicións para limitar as superficies metálicas brillantes, que 
aumentan a visibilidade do conxunto a longas distancias. Para evitar tal 
efecto cómpre elixir materiais e cores que suavicen o contraste coa 
contorna, para o cal pode empregarse como referencia a Guía de cor e 
materiais para a Grande Área Paisaxística correspondente. 

iii. As condicións de deseño para os cerramentos das parcelas que procuren 
unha imaxe homoxénea, coherente coas edificacións e adaptable ás 
diferentes parcelas. Salvo que por exixencias da actividade se requiran 
cerramentos opacos, estes serán abertos, mediante redes metálicas ou 
reixas, e poderá integrarse vexetación no seu deseño. 

iv. Os criterios para os elementos e rótulos publicitarios, paneis e sinalética, 
en canto á súa localización, tamaño e forma, co obxecto de asegurar unha 
certa homoxeneidade e mellorar a calidade do conxunto, compatible co 
emprego das imaxes corporativas dos titulares das actividades. 

v. A disposición de barreiras vexetais para a ocultación de zonas de 
acumulación ou depósito permanente de materiais que poidan producir un 
impacto visual na contorna. Para iso empregaranse preferentemente 
especies arbóreas e arbustivas autóctonas de diferente porte, evitando as 
plantacións lineais e distribuíndo especies de maior porte naquelas zonas 
que teñan un maior impacto visual, co fin de mitigar a súa visibilidade. 

vi. A preservación dos exemplares singulares de arborado que pola súa 
localización poidan ser compatibles co uso produtivo da parcela. 

4.- PROBLEMÁTICA DETECTADA NA APLICACIÓN DA 
NORMATIVA. MOTIVOS DE INTERESE XERAL QUE 
XUSTIFICAN A MODIFICACIÓN 

4.1. PROBLEMAS DETECTADOS 

Aínda que o Proxecto Sectorial do Parque foi aprobado no ano 2008 e as súas 
obras finalizaran no 2012, non foi ata hai poucos anos que as empresas 
empezaron a amosar interese en se implantar nel. 

As determinacións normativas e a zonificación do Parque, con catro 
ordenanzas de diferente implantación tipolóxica, é un aspecto que resulta 
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fundamental no proceso de decisión das empresas cara á súa implantación, as 
cales buscan parcelas cun tamaño e regulación acorde ás súas necesidades: 
dende a pequena empresa en zona de tipoloxía acaroada, ata a grande 
implantación illada en parcela de gran dimensión. 

Compre ter en conta que a redacción do texto normativo e a concepción das 
diferentes variantes de implantación tivo lugar fai máis dunha década. 
Transcorridos doce anos dende entón, as necesidades das empresas están a 
ser diferentes, en especial nos procesos de produción e de almacenamento. 

Nos derradeiros anos, diversas empresas ten consultado ao Concello da 
Laracha polas condicións de implantación e a normativa de aplicación, 
poñéndose de relevo certos parámetros susceptibles de mellora, que afectan 
aos usos e a altura máxima da edificación. 

A continuación vaise facer unha exposición dos aspectos concretos e puntuais 
da Normativa que se consideran un impedimento ou limitación e son 
susceptibles de mellora: 

Apartado 4.1.8 Condicións xerais de uso. Regulación do uso industrial. 
Regulación do uso garaxe-aparcamento. Regulación do uso de oficinas e 
administrativo. Regulación do uso hoteleiro. 

Uso industrial. 

Na definición do uso industrial botase en falta a mención expresa ás 
actividades de investigación e desenvolvemento (I+D), as cales están 
intimamente relacionadas, cada vez máis, coas labores previas á produción. 
Proponse entón incluír esta actividade dentro da definición do apartado “A.- 
Uso Industrial:” 

Na regulación do uso industrial establécense grupos e categorías. Os usos 
agrúpanse en 10, en función dos produtos que se obteñan, manipulen ou 
almacenen. Para cada grupo, a norma establece dúas categorías. 

Os usos e actividades que, por definición, se establecen na categoría 1ª, teñen 
un límite de superficie máxima de 600 m2. Así ocorre nos grupos 1º, 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º e 9º. Mesmo os almacéns, en categoría 1ª, están limitados a 600 m2 de 
superficie. 

O problema que suscita dita limitación afecta aos ámbitos de Ordenanza 1, 
variantes A e B. Nos ámbitos de Ordenanza 1 predominan as parcelas de 
superficie 1.200 m2 ou algo superior (dimensións típicas de 20 x 60 metros),  a 
tipoloxía  é de nave acaroada e o uso permitido é o industrial en Categoría 1ª. 
Xa que os recuamentos a viario e posterior son de 10 e 5 metros 
respectivamente, a ocupación da parcela por parte da edificación ven sendo 
aproximadamente de 900 m2. No suposto de agrupación de parcelas, dita 
superficie edificable aumenta. Resulta obvio que estas superficies non poden 
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ser edificada e aproveitada ao máximo co uso principal xa que a Categoría 1ª 
ten a limitación dos 600 m2 de superficie ocupada. 

Proponse, polo tanto, eliminar o límite dos 600 m2, na definición da Categoría 
1ª. 

Uso garaxe-aparcamento. 

No epígrafe que regula o uso garaxe-aparcamento, subapartado de Condicións 
particulares das Estacións de Servizo, letra b), limitase a superficie dos talleres 
anexos a un máximo de 100 m2. Dita limitación carece de sentido e supón un 
obstáculo para o desenvolvemento das actividades empresariais, sempre que 
se cumpran as condicións esixibles propias da lexislación sectorial. Proponse 
polo tanto a eliminación de dita limitación. 

Uso hoteleiro. 

No apartado de Regulación do uso hoteleiro, faise referencia ao cumprimento 
dunha lexislación sectorial de turismo hoxe derrogada. Compre polo tanto 
corrixir ese aspecto e facer referencia xenérica ao cumprimento da lexislación 
sectorial de turismo vixente. 

Apartado 4.3.1 Ordenanza 1. Edificación acaroada e Apartado 4.3.3 
Edificación exenta: Usos permitidos na variante 1A. 

O Proxecto Sectorial ordenou varios cuarteiróns, C1, C2, G e F  baixo as 
condicións da variante A. Esta variante caracterízase por ter como usos 
principais os terciarios (comercial, oficinas e administrativo, hostaleiro-
restauración e recreativo, espectáculos públicos e dotacionais). Dentro dos 
usos asociados da Ordenanza 1, permítese o de almacén, sempre que estea 
vinculado ao principal. Prohíbense os usos restantes. 

O problema que se deriva desta ordenación ten que ver coa escasa demanda 
de uso terciario, o que provoca que o solo destes cuarteiróns non sexa vendido 
nin edificado. 

A escaseza de demanda de usos terciarios é un fenómeno doado de entender 
polo feito da situación xeográfica do Parque Empresarial, o cal non pode 
asimilar unha suposta demanda destes usos por non existir na Laracha 
suficiente masa social para facer sostible economicamente actividades deste 
tipo. Outros parques empresariais da área metropolitana da Coruña, como por 
exemplo o de Alvedro, en Culleredo, poden asumir sen problemas estes usos 
grazas á existencia dun continxente poboacional que provén da propia cidade 
da Coruña. 

Como solución a este problema proponse incorporar na Ordenanza 1, Variante 
A os usos industriais. Mesmo, incorporaríase o uso garaxe-aparcamento. 

Na Ordenanza 3, Variante A, incorporaríanse como permitidos os usos 
industriais en categorías 1ª e 2ª. 
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Apartados: 4.3.1 Ordenanza 1. Edificación acaroada, 4.3.2 Ordenanza 2. 
Edificación semiacaroada e 4.3.3 Ordenanza 3. Edificación exenta: Usos 
asociados. 

Na Ordenanza 1, edificación acaroada, unicamente permítense usos asociados 
de almacén na Variante A. 

Na Ordenanza 2, edificación semiacaroada, defínense os usos permitidos e os 
usos prohibidos, mais non se definen usos asociados. 

Na Ordenanza 3, edificación exenta, defínense usos permitidos, asociados e 
prohibidos. Porén, no epígrafe de usos asociados, unicamente admítese o uso 
vivenda destinado á vixilancia e custodia da industria. 

Botase en falta na Ordenanza 1 o uso asociado de oficinas e administrativo, 
uso que resulta necesario en toda empresa para poder xestionar minimamente 
os asuntos administrativos. 

Nas ordenanzas 2 e 3, bótase en falta unha definición de usos asociados 
orientada a facilitar servizos aos traballadores e á propia empresa, como 
puideran ser, ademais dos de oficinas e administrativo,  os de restauración e 
comedor, sempre vinculados ao uso principal industrial. 

É por elo que se propón mellorar a ordenación establecendo como usos 
asociados o de oficinas e administrativo e hostaleiro. 

Apartado 4.3.5 Ordenanza 4. Zona de Gran Industria. Usos permitidos. 

No epígrafe de Usos permitidos, da Ordenanza 4 permítese o uso industrial 
unicamente en Grupo 5º (por error figura a palabra “grado” en vez de “grupo”). 

Este feito supón unha regulación que está a limitar a posible implantación de 
actividades complementarias á actividade téxtil que agora se está a 
desenvolver no cuarteirón E, limitación que carece de sentido nun contexto de 
liberdade empresarial e competitividade. 

Proponse entón modificar este parámetro e permitir o uso industrial en todos os 
grupos e categorías. 

Altura máxima permitida 

Os avances tecnolóxicos en sistemas de produción, loxística e de almacenaxe 
está a provocar novos requirimentos en relación á altura dos edificios 
industriais. A instalación de pontes grúa, sistemas robotizados de 
almacenamento así o require e, mesmo, a clásica carga e descarga de palets 
en camións, precisa que a planta baixa da nave sexa un zócalo elevado de 
1,60 metros, o cal consume altura. O feito de que a normativa do Proxecto 
Sectorial non teñan en conta esta problemática afecta negativamente á 
competitividade das empresas non sistema actual globalizado. 

A Normativa actual limita a altura de cornixa a, 
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 10 metros, en Ordenanza 1 
 10 metros, en Ordenanza 2 
 12 metros, en Ordenanza 3 
 15 metros, en Ordenanza 4 

Observase que nas ordenanzas 1, 2 e 3 as alturas máximas non son 
suficientes para eses novos requirimentos. Proponse aumentar a altura en 
Ordenanzas 1 ata un máximo de 12 metros, en Ordenanza 2 ata un máximo de 
14 metros, e en Ordenanza 3, ata un máximo de 15 metros. 

Por outra banda, no apartado 4.1.7., nas definicións de altura de edificación e 
altura máxima de edificación, establecese que respectarase a altura máxima 
medida en metros e en número de plantas. Resulta que en todas as 
ordenanzas limítase a altura máxima a 2 plantas, coa excepción na Ordenanza 
4, que permítense 3 plantas en usos asociados. 

Esta regulación supón un condicionante para a organización interior dos 
edificios. As veces interesa materializar usos asociados ou principais 
concentrados en pouca ocupación, o que suporía poder dispoñer de máis 
plantas en tanto que estean comprendidas na altura máxima medida en metros. 

Proponse, polo tanto, suprimir o concepto de altura de edificación medido polo 
número de plantas, outorgando a liberdade de organizar o edificio libremente 
dentro do volume que resulta do límite de altura medido en metros. 

Seguindo co apartado 4.1.7., na definición de altura de edificación medida en 
metros, establecese como referencia de medición a rasante da rúa á que dea 
fronte a edificación. Co obxecto de completar a definición, proponse facer 
referencia ao articulado do PXOM da Laracha. 

Na definición de Construcións por riba da altura máxima, que segue no mesmo 
apartado, establécese unha definición imprecisa que compre mellorar, de xeito 
que sexa inequívoca a construción da cuberta e elementos asociados e as 
excepcións na superación de dita altura máxima. 

Apartado 4.5.5 Consumo Eléctrico 

Este apartado da Normativa contempla certas medidas encamiñadas a 
racionalizar o consumo enerxético de electricidade, se ben, son medidas 
relacionadas co control de indicadores de consumo (contadores) e, dun xeito 
xeralista, na obriga de incorporar unha memoria que xustifique a implantación 
de medidas de aforro. 

No ano 2018 aprobouse o RD Lei 15/2018 de medidas urxentes para a 
transición enerxética e a protección dos consumidores que derrogou a 
denominado “imposto ao sol”. 

Un ano despois, aprobase o RD 244/2019 polo que se regulan as condicións 
administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo. 
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Xorde entón un novo mapa lexislativo que ven clarificar as condicións 
administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica, 
permitindo libremente o autoconsumo eléctrico individual ou colectivo, e 
regulando as modalidades de autoconsumo en virtude da existencia ou non de 
excedentes susceptibles de evacuación á rede e das compensacións. 

Ante este escenario considerase oportuno incorporar a implantación de 
dispositivos e instalacións de autoconsumo nas diferentes modalidades. 

Correccións de erros 

Na primeira modificación puntual do Proxecto Sectorial do ano 2017, decidiuse 
suprimir das ordenanzas 1, 2, 3 e 4 a obriga de deixar espazos de carga e 
descarga. Por error deixouse na ordenanza 3 dita determinación. Procedese 
entón a corrixir o texto, eliminándoa. 

Nas ordenanzas, cando faise referencia á permisividade do uso industrial, 
empregase a expresión “en todas as variantes”. Proponse corrixir o texto e dicir 
“en categorías 1ª e 2ª “. 

Informe da Axencia Galega de Infraestruturas durante o período de 
consultas da solicitude de inicio do procedemento da AAE 

En base ao informe da AXI no período de consultas da AAE, compre introducir 
no texto normativo unha referencia ao cumprimento dos límites de recepción de 
ruído en base á proximidade da autoestrada AG-55. 

Introdúcese un novo punto no artigo 4.5.3. Emisións acústicas onde 
reprodúcese o texto indicado pola AXI. 

Informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo unha 
vez rematado o período de consultas da solicitude de inicio do 
procedemento da AAE 

En base ao informe desta Dirección Xeral no que se realiza unha observación 
sobre a interferencia entre o Proxecto Sectorial do Gasoduto Eixo Bergantiños 
(Fase I) e o Proxecto Sectorial do Parque Empresarial da Laracha por mor de 
que o trazado do gasoduto e as súas servidumes non foron tidas en 
consideración neste último, proponse habilitar un apartado na Normativa que 
reproduza o texto orixinal que define as servidumes xeradas pola traza da 
infraestrutura. 

4.2. INTERESE XERAL, PÚBLICO E SOCIAL 

Todos e cada un dos aspectos normativos que se pretenden modificar van ter 
unha incidencia positiva nas variables social, económica e de aforro enerxético, 
polo tanto, considérase que existe un interese xeral, público e social. 

Por unha banda, as empresas que se implanten van ter unhas condicións máis 
vantaxosas no relativo á implantación dos novos avances tecnolóxicos e novos 

C
VE

: g
ZD

n9
7W

XN
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gZDn97WXN1


                                                                                                             

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL 
PARQUE EMPRESARIAL DA LARACHA CONCELLO DA LARACHA 
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S. L. P.  21 DE 22 AD XULLO DE 2021 

xeitos de desenvolver os sistemas loxísticos, permitindo que o tecido 
empresarial sexa máis competitivo. 

As modificacións relacionadas cos usos van permitir un maior dinamismo e 
flexibilidade no proceso de implantación de empresas, o que repercute nas 
economías en todos os niveis, empezando polo sector público (venta de 
parcelas) e terminando polas economías das pequenas e medianas empresas. 

O fomento das enerxías renovables é, sen dúbida, outro aspecto de grande 
interese, que cobra especial importancia nun momento de crise ambiental, e 
que contribúe a reducir a pegada de carbono e a reducir os efectos do cambio 
climático. 

4.3. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DE 
INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA (ART. 34 DO RLPPG E DIRECTRICES DA 
PAISAXE DE GALICIA) 

Segundo se expón na parte informativa desta Memoria, o Parque Empresarial 
da Laracha atopase hoxe urbanizado e en proceso de consolidación 
edificatoria. 

O impacto que o Parque Empresarial pode xerar na paisaxe considerase baixo 
en base á existencia dunha topografía chan e, mesmo, á ausencia de 
elementos de valor na contorna. 

Segundo se expón no Documento Ambiental Estratéxico, os efectos que a 
modificación vai producir na paisaxe non se consideran salientables. Por unha 
banda, o aumento da altura nas ordenanzas 1, 2 e 3, ata 12, 14 e 15 metros 
respectivamente non supón un aumento que puidera xerar impacto algún 
negativo. Porén, dito aumento xeraría un efecto positivo en outras variables 
como a económica, pois permite desenvolver a actividade industrial dun xeito 
máis competitivo. 

A aparición de instalacións e dispositivos de transformación de enerxía (paneis 
solares ou aeroxeradores eólicos) non van supoñer unha transformación 
negativa na paisaxe xa que a súa colocación será de xeito puntual en 
determinadas parcelas que dispoñen de espazo non ocupado pola edificación . 
A visión destes dispositivos nas escenas urbanas industriais asociase cada vez 
máis a un fenómeno subxectivo (criptosistema) relacionado coa 
sustentabilidade ambiental. 

Por outra banda, a normativa do Proxecto Sectorial contén, no seu apartado 
4.6. CONDICIONES DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA, unha serie de 
determinacións tendentes a controlar a imaxe e resultado compositivo das 
implantacións, polo que se considera que a presente modificación non supón 
unha afección negativa na variable da paisaxe e cumpre coas determinacións 
das Directrices da paisaxe de Galicia. 
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Na data de firma electrónica 

O ARQUITECTO, 

 

Asdo.: Ángel Luís Monteoliva Díaz 

 

C
VE

: g
ZD

n9
7W

XN
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gZDn97WXN1

		2021-07-30T12:06:37+0200
	Xunta De Galicia
	MONTEOLIVA DIAZ, ANGEL LUIS
	Sinatura de Aprobación


		2021-08-02T10:16:07+0200
	Xunta De Galicia
	VALENCIA HENTSCHEL, RICARDO ADRIAN
	Sinatura de Aprobación




