
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

San Lázaro s/n - 15781 Santiago de Compostela

As entidades abaixo asinantes... (relacionar  sua denominación oficial  e domicilio  social;  aconsellable

tamén incluír dirección de correo electrónico), dentro do prazo de consulta pública convocado ao
efecto, correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada,
presentan as seguintes

ALEGACIÓNS AO PLAN ESPECIAL LABAÑOU-PE M18 – EXPEDIENTE
2020AAE2480 – CÓDIGO 2342/2020

PRIMEIRA.-  NON  XUSTIFICACIÓN  DA  NECESIDADE  DESTE  DESENVOLVEMENTO
URBANÍSTICO.

Contrariamente  ao indicado  no  Documento  Ambiental  Estratéxico  (DAE),  non  hai  nin  o
crecemento  poboacional  nin  as  correlativas  necesidades  de  incremento  do  parque
residencial  que  amparen  ou  xustifiquen  esta  actuación.  En  realidade,  as  previsións  do
PXOM/2013  da  Coruña,  do  que  deriva  este  PE-M18,  como  planeamento  de
desenvolvemento,  evidéncianse  como desproporcionadas e  excesivas  tanto respecto do
escenario de poboación existente e futura como das súas necesidades de vivenda.

Abondan  uns  datos  ao  respecto.  Mentres  na  Memoria  do  PXOM/2013  prevese  unha
proxección estimativa de poboación final de 310.000 habitantes (para o horizonte temporal
de 12 anos do plan), a realidade é que de acordo co último censo publicado do 2019 a
poboación da Coruña (245.711) é mesmo menor que no 2013 (245.923). O moi reducido
incremento dos últimos anos (1.841 persoas respecto do 2015) non xustifican nin amparan
esta actuación,  moito menos nun escenario de proxección de futuro onde as previsións
oficiais  para  a  sub-área  comarcal  da  Coruña  son  para  o  período  2020-2033  de so  un
incremento  total  de  4.616  persoas,  e  para  o  total  dos  9  concellos  que  conforman dita
comarca. Conclusión que tamén son de aplicación para Labañou, se temos en conta que o
Distrito 5 (do que forma parte) medrou so 158 habitantes respecto do 2013.

Respecto da demanda de vivenda, a variación neta real do parque residencial distou moito
das  previsións  e  proxeccións  do  PXOM/2013.  Mentres  no  dito  PXOM  o  crecemento
estimado era de 25.000 vivendas para un horizonte temporal de 12 anos (ou sexa, 2.083
vivendas/ano),  a realidade é que o número de vivendas de nova planta  construídas no
período de 6 anos 2013-2018 foi so de 669 (isto é, 115 viv/ano, pouco mais do 5% da
estimación do PXOM).



Polo  demais,  carece  de  xustificación  a  invocación  do  DAE respecto  da necesidade  de
vivenda protexida. Non cabe dúbida que Coruña precisa o incremento da oferta de vivenda
pública (en especial en réxime de alugueiro), pero hai capacidade residencial existente e
instrumentos legais para poñer no mercado suficiente oferta de vivenda pública protexida ou
solo a tal efecto sen necesidade de executar actuacións que como o PE M-18, e dada súa
localización  no  bordo  litoral  urbano,  supoñen  un  enorme  impacto  paisaxístico  e
medioambiental.

E todo elo nun concello como o da Coruña con 19.285 vivendas baleiras (de acordo co
último  censo  publicado),  o  14,25%  do  total,  e  onde  a  aposta  pola  rehabilitación,
rexeneración e renovación urbanas deben ser obxectivo prioritario das políticas do solo e da
vivenda.

Pola contra, 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 ratio de zonas 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), que establecen como mínimo,
de entre 10 e 15 m2 de área verde por habitante, aínda que se aconsella que poda chegar a
valores entre 15 e 20 m2 de zona verde útil, e por baixo das recomendacións 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. 

Unha necesidade de incremento da superficie dotacional pública de zonas verdes que, tal e
como  se  ampliará  na  alegación  segunda,  está  tamén  recollida  e  asumida  polo  propio
Concello da Coruña en documentos xa aprobados ou en trámite, como é a Estratexia de
Infraestrutura Verde, co obxectivo xeral de converter Coruña nun espazo comprometido coa
loita contra o cambio climático, con maior resiliencia e máis naturalizado, contribuíndo ao
mellor funcionamento do ecosistema urbano e avanzando cara a unha Coruña máis biofílica
e máis sustentable, pero, sobre todo, máis habitable e máis saudable. En dita Estratexia as
zonas de transición como o das Percebeiras (páx. 89 da EIV, situado entre as zonas de anel
verde do leste, co ENIL das Illas de San Pedro, e oeste do concello, co ENIL da Torre de
Hércules, ambos recentemente declarados pola Xunta) caracterízanse como  "espazos que
permiten a ampliación da infraestrutura verde e cuxa vocación é converterse no ecotono
entre a zona natural e a cidade máis compacto.".



Tal e como se indicará posteriormente, todas as alternativas son combinatorias, simples
variantes, de ordenación de superficies e volumes co obxectivo de materializar a máxima
edificabilidade atribuída polo PXOM, pero sen avaliar sequera na Alternativa 0 (páx. 121
DAE) a opción de recualificación urbanística dos terreos, libres de edificación, con destino a
sistema  dotacional  de  zonas  verdes  e  espazos  libres.  E  un  proceso  de  análise  de
alternativas nas que o resultado final semella ser a preseleccionada  ab initio  e onde, en
todas as  alternativas,  a avaliación  ambiental  é  sempre favorable,  como se a execución
dunha  urbanización  na  que  se  materializa  unha edificabilidade  de  55.762,20  m2 e  371
vivendas fose inmune ao seu impacto. 

O bordo litoral  e  a  fachada marítima da Coruña son elementos  esenciais  e identitarios
básicos que conforman súa ordenación territorial. Hoxe é o polígono das Percebeiras, pero
os espazos sensibles e merecentes de protección (desde a Torre ata as Xubias, pasando
pola  Maestranza  e  o  ámbito  portuario,  sen  esquecer  o  sector  do  Portiño)  son,  tamén,
espazos de contradición e conflito entre o interese privado e o público, onde debe apostarse
por ordenacións no que o interese xeral prevaleza, alonxadas de modelos tan obsoletos
como contrarios ao que a cidade e seu territorio precisan. Dito o anterior con independencia
do exceso da actuación en trámite sobre os prazos de desenvolvemento previstos no PXOM
para o solo urbano non consolidado, que é de 4 anos desde a entrada en vigor do mesmo.

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.

SEGUNDA.- CONTRADICCIÓN COAS ESTRATEXIAS DE SUSTENTABILIDADE E ANTE
O CAMBIO CLIMÁTICO.

A  actuación  urbanizadora  que  se  pretende  vai  na  dirección  contraria  das  distintas
estratexias de sustentabilidade e de políticas e accións dirixidas aos poderes públicos para
combater o cambio climático, tanto a nivel internacional como estatal, autonómico e tamén
local.  A moi  elevada edificabilidade  e intensidade  edificatoria,  o  grao de ocupación e o
correspondente impacto urbanizador sobre o terreo, xunto ás características particulares e
senlleiras do espazo territorial sobre o que impacta (unha peza estratéxica no bordo litoral
urbano da cidade) determinan unha notoria contradición con distintas estratexias, acordos e
declaracións, tanto aprobadas como en trámite, que nos distintos ámbitos administrativos
conforman  un  conxunto  de  políticas  dirixidas,  entre  outros,  aos  obxectivos  de
sustentabilidade do crecemento urbano e da súa ordenación territorial así como de combate
contra o cambio climático.

Pola  contra,  o  DAE  ou  ben  simplemente  omite  ditos  instrumentos  e  obxectivos  ou  os
menciona de pasada, sen actualizar ou sen avaliar o axuste do Plan aos mesmos.

1.-  Dentro  do  obxectivo  xeral  de  urbanización  inclusiva  e  sostible  contidos  na  Axenda
urbana  2030  das  Nacións  Unidas,  o  Concello  da  Coruña  ten  concertado  e  asinado
protocolos  de actuación respecto da súa implantación tanto a nivel  xeral  (decembro de
2018) como respecto dun plan de acción da Axenda urbana (xullo de 2020) que xunto ao
convenio de colaboración entre o Programa das Nacións Unidas para os Asentamentos



Urbanos (ONU-Hábitat) conforman, entre outros, o compromiso corporativo municipal cos
ODS de dita Axenda e co seu sistema de indicadores.

Unha Axenda urbana que conta como obxectivo específico o de propiciar a existencias de
infraestruturas verdes urbanas que, na medida do posible, queden vinculadas co contexto
natural, claves para a diagnose e xestión do metabolismo urbano, e de acordo con criterios
de conectividade ecolóxica, así como o obxectivo de protección paisaxística. Para o cal é
fundamental  a  planificación  e  ordenación  dun  sistema  dotacional  público  axeitado  e
equilibrado, tanto no plano cualitativo como cualitativo (cun relevante criterio de proximidade
respecto da súa localización, factor clave de convivencia), como a atención á paisaxe e seu
valor como ferramenta esencial do entorno urbano .

A tal efecto a Axenda urbana inclúe un conxunto de indicadores axustados ao cumprimento
do ODS nº 11 das Nacións Unidas, o referido ao obxectivo de “Lograr que as cidades e os
asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilentes e sostibles”. Un total de 72
indicadores, desagregados para os 10 obxectivos da Axenda.

En  concordancia  co  anterior  o  Programa  EDUSI  do  Concello  da  Coruña  inclúe  como
obxectivo temático 6 o de preservación e protección do medio e fomento da eficiencia dos
recursos, centrado na promoción da protección, fomento e desenvolvemento do patrimonio
cultural  e  natural  das áreas urbanas,  mediante as accións de revitalización de cidades,
mellora da contorna urbana e do seu medio ambiente.  Un Programa EDUSI  que conta
tamén co seu conxunto de indicadores.

Pola contra, o DAE unicamente toma como referencia os indicadores do PXOM/2013 para
os cales realiza unha avaliación parcial e incompleta. Por exemplo, respecto da ocupación
de solo non ten en conta o total  de ocupación (incluído o baixo  rasante e subsolo,  de
elevada incidencia na actuación proxectada, en especial no relativo aos aparcadoiros). Pero
non hai referencia ningunha aos ODS (obxectivos de desenvolvemento sustentable)  dos
documentos estratéxicos aprobados ou conveniados polo propio Concello da Coruña nin
aos  indicadores  da  Axenda  Urbana.  Nin  mención  ao  Programa  EDUSI  nin  aos  ODS
contidos no Plan de Acción Local (PAL) do Concello da Coruña para a posta en marcha da
súa  Axenda  Urbana,  en  relación  tanto  a  obxectivos  transversais  como  os  de
desenvolvemento  sustentable  (de  protección  ambiental,  eficiencia  no  uso  de  recursos,
mitigación  e  adaptación  ao  cambio  climático,  biodiversidade,  etc)  ou  de  mitigación  do
cambio climático e de economía circular.

2.-  Na Estratexia  Galega de Economía Circular  2019-2030 (unicamente mencionada de
pasada na páx. 84 do DAE) apóstase por introducir corredores verdes de biodiversidade
entre  espazos  naturais  urbanos  e  suburbanos  (a  incorporar  á  futura  Estratexia  de
Infraestrutura Verde de Galicia)  así como desenvolver e implantar infraestruturas verdes
tales como os sistemas de saneamento ecolóxico e drenaxe urbano sostible (SUD) e en
relación co ciclo da auga (o que permite a mellora da xestión da auga de choiva e de
escorrentía  dentro  do  ciclo  urbano  da  auga  e  unha  redución  de  carga  sobre  as
infraestruturas existentes, tanto nas redes de saneamento coma nas EDAR).

Pola contra, no DAE a avaliación do ciclo hídrico é parcial, incompleta e con significativos
interrogantes. Respecto do abastecemento e saneamento, se ben se constata a existencia
de dita dotación de servizos, remítese a unha fase seguinte a análise da sua suficiencia, tal
e como se recoñece na páx. 117 do DAE. E en relación coa evolución previsible e efectos
(apartado 5.1.9 do DAE) queda na inconcreción e sen maior acreditación xustificativa a



afirmación de que o incremento do solo impermeabilizado queda compensado con técnicas
de drenaxe sostibel en viarios e zonas libres.

TERCEIRA.- INFRACCIÓN DAS NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA.

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, galega e
estatal básica (art. 91 da Lei 2/2016, do solo de Galiza e art. 20.2 do RDL 7/2015, de texto
refundido da lei do solo) como na de ordenación territorial (determinación 6.10 do Decreto
19/2011 de Directrices de Ordenación do Territorio e arts. 60–61 do Decreto 20/2011, de
Plan de Ordenación do Litoral, POL) prevalecen sobre o planeamento, tal e como recolle
Xurisprudencia reiterada.

Principios e obxectivos que tamén se recollen para a ordenación urbanística nos terreos
situados no bordo litoral, na súa zona de influencia (art. 30.1.b) Lei 22/1998, de Costas, ao
que remite o propio  PXOM da Coruña no seu art.  4.4.4.4),  e  mais  especificamente  no
tratamento da súa fachada marítima (art. 61.9 POL).

Normas de aplicación directa que teñen o obxectivo de que a localización, masa, altura,
volume e tipoloxía das edificacións non conforme pantallas ou barreiras arquitectónicas que
impidan  ou limiten  a  perspectiva  visual  da  paisaxe,  e  sexan desconformes co  entorno.
Normas, de xeral e directa aplicación, que son específica e particularmente reforzadas e
precisadas en relación coa fachada marítima, onde o art. 61 do POL, no seu apartado 9,
determina como norma de ordenación a de atender as relacións de escala e a de permitir a
permeabilidade  visual  e  funcional,  e  no  seu  apartado  6,  fixa  o  obxectivo  de  evitar  a
formación de barreiras.

E normas de aplicación directa que, en canto prevalentes e mesmo incluídas na ficha do
PE-M18  (vistas  da  Torre  e  art.  61  do  POL),  tamén  operan  como  límites  e  sobre-
condicionantes  de ordenación  sobre  os  parámetros  de  edificabilidade  e  aproveitamento
atribuída polo PXOM e que, como precisa, o seu propio art. 3.2.12, a sua aplicación non
constitúe suposto indemnizable. 

Ao tratarse dun procedemento de avaliación simplificada, non se esixe preceptivamente un
estudo de impacto e integración  paisaxística,  que sería imprescindible  nunha actuación
como a proxectada, de grave impacto. O documento ambiental estratéxico (DAE) en trámite
non o contén, tal e como se precisa no seu apartado 2.7.6 (“..este documento no tiene como
objeto realizar un estudio de impacto e integración paisajística”), co cal o contido referido á
paisaxe é limitado, parcial e, como agora se dirá, contrario e contraditorio, tanto respecto
das ditas normas de aplicación directa como das propias determinacións do PXOM/2013.

E  é  contraditorio  e  contrario  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, súa fachada
marítima e o campo visual da Torre de Hércules.

1.- Na Resolución desta DXCACC, de 15/02/2017, referida a un anterior proxecto do PE-
M18, dicíase o seguinte : “Os terreos que abranguen o desenvolvemento conforman o maior
baleiro urbano existente na fronte litoral da cidade, dende a Torre do Milenium ata a Torre
de Hércules” o  que  se complementaba,  en  relación  cos  efectos  ambientais  previsibles,
afirmando  que  “Este  Plan  especial  prevé  o  desenvolvemento  urbanístico  dos  terreos
situados na fronte costeira que pecha a enseada do Orzán polo oeste,  nunha contorna
urbana que presenta unha elevada exposición visual”.

E así é. O contorno inmediato dos terreos é o do bordo litoral urbano xunto súa perspectiva
visual  (co  fito  referencial  senlleiro  da  Torre  de  Hércules,  Patrimonio  da  Humanidade).
Perspectiva visual que debe operar desde o polígono M-18, pero tamén desde o propio
bordo litoral cara ao polígono, o que obriga a avaliar a adaptación da ordenación proposta
co  barrio  de  Maria  Pita  e  coa  propia  configuración  volumétrica  da  ordenación  que  se
proxecta. Nesa perspectiva paisaxística, a Torre de Hércules é Patrimonio da Humanidade
e BIC (Ben de Interese Cultural), pero tamén un miradoiro identificado e senlleiro dentro da
unidade de paisaxe do golfo  ártabro (Cód.  240),  que se omite referenciar  e mencionar
sequera no DAE,  e  dentro  de  cuxo  campo visual  delimitado  se inclúen  os  terreos  das
Percebeiras. 

A ordenación, composta dun conxunto de doce bloques (tres deles acaroados, os M, nun
edificio “singular”, de altura variable, o mais próximo á Avenida de Labañou, e que acada o
B+XIII+BC, outros dous, os R, de menor número de plantas, formando barreira diante das
vivendas de Maria Pita, ao norte, e outros bloques en paralelo de B+VII), conforman un
apantallamento visual e barreira arquitectónica (non so desde a Avenida de Labañou senón
tamén  desde  as  vivendas  de  Maria  Pita)  e  supoñen,  pola  súa  escala  distorsionada  e
desaxustada coa contorna, un enorme impacto paisaxístico e visual. Unha acumulación de
volumes nun espazo especialmente sensible do bordo litoral urbano da cidade,  nun dos
seus espazos baleiros e que vese agravado pola súa situación e orografía/pendente. 

Cuestións anteriores que son evidentes á vista dos planos esquemáticos PO-10 ao PO-18,
onde a ordenación volumétrica se manifesta fóra de escala, constituída en pantalla/barreira
coa contorna inmediata das vivendas de Maria Pita, e con grave afectación non so ás vistas
desde ditas edificacións senón tamén súas condicións de asollamento (condicións estas
que nin sequera foron obxecto de estudo no DAE), de maior impacto especialmente no
outono-inverno e  ata o  mediodía,  dada a  disposición,  volume e altura  das edificacións.
Resulta especialmente chamativa a ausencia dun estudo de impacto de asollamento, tanto
respecto do interior do polígono (art. 43.4 LSG/2016 e art. 4.2 Decreto 29/2010) como sobre
o  contorno  inmediato,  vivendas  de  Maria  Pita,  cando  no  DAE  se  indica  respecto  das
mesmas  que  “El  tratamiento  de  la  propuesta  con  esta  fachada  es  crucial,  pues  de  la
aceptación por parte de los vecinos dependerá el éxito de la misma”.

Do mesmo xeito,  a perspectiva visual desde o paseo marítimo e miradoiro da Torre de
Hércules vese significativamente alterada polos volumes edificatorios a construír, tal e como
se acredita nas fotocomposicións visuais contidas no apartado 5.1.1. do DAE (páxs. 137 e
ss).

2.-  Incúmprese  a  determinación  da  ficha  do  PE-M18  do  PXOM/2013,  en  canto  na
ordenación proposta so se visualizaría a Torre de Hércules nun tramo de so 24 metros



desde a Avenida de Labañou, cando o planeamento establece que “A ordenación proposta
permitirá a visión da Torre de Hércules desde a Avenida Labañou”, o cal debe interpretarse
na súa literalidade, isto é, extensible á totalidade da fronte de dita Avenida.

3.-  Sorprende  que  o  DAE so  lle  adique  dúas  páxinas  (págs.  61-62),  e  sen  afondar  e
acreditar debidamente, a analizar o cumprimento do art. 61 do POL (Plan de Ordenación do
Litoral), cando dito cumprimento é unha esixencia normativa da propia ficha do PE-M18 do
PXOM/2013. 

CUARTA.- MOBILIDADE E DOTACIÓNS DE APARCADOIRO.-

1.- O Plan en trámite prevé a execución de 371 vivendas, o que aplicando a ratio do PXOM
de 2,6 hab/vivenda suporía un incremento poboacional de 965 persoas (que o DAE reduce,
sen  maior  explicación,  a  883),  ao  que  hai  que  engadir  o  incremento  de  persoas
traballadoras e usuarias xerada pola superficie terciaria (9.425,90 m2). 

A  elevada  densidade  (de  100,21  vivendas/ha  sobre  a  parcela  neta),  xunto  á  elevada
ocupación de solo polas edificacións e a correlativa reducida de zonas verdes e espazos
libres públicos (de so 12.825m², dos cales unicamente uns 8.068m² de zonas verdes, xa
que  os  restantes  son  zonas  peonís),  supoñen  unha  ordenación  de  moi  elevada
concentración edificatoria, que vai xerar impactos negativos na mobilidade, tanto interna no
propio polígono como tamén respecto da inserción no distrito. 

Os  apartados  do  DAE  referidos  á  mobilidade  (2.5.3,3.1.7  e  5.1.6)  son  de  contido
insuficiente,  tanto respecto da mobilidade  externa como interna,  ao non ter  en conta o
impacto do incremento do tráfico que vai supoñer a actuación, en especial na Avenida de
Labañou e no Paseo marítimo xunto ao Millenium, e en función das entradas e saídas
desde o polígono, así como na afectación ás liñas de transporte público, non concretando
tampouco as alternativas ao respecto, mais que unha simple referencia indicativa de suxerir
cambiar o carácter do viario entre o Milenium e a zona leste do ámbito e unha mínima
referencia xeral  á necesidade de implantación de novas paradas de buses urbanos.

Un incremento de tráfico privado,   derivado das 371 vivendas previstas,  das prazas de
aparcadoiro e do movemento asociado á superficie comercial, que tampouco se axusta aos
ODS e de loita contra do cambio climático sinalados anteriormente. 

Do mesmo xeito,  tamén resulta claramente insuficiente no DAE a avaliación relativa ao
ruído, en relación co impacto do incremento do tráfico rodado nos niveis do Mapa de Ruído
aprobado polo Concello da Coruña no 2018 (páx. 80 DAE).  

2.- De acordo co DAE e o Borrador do Plan, a práctica totalidade das prazas de aparcadoiro
públicas se sitúan no subsolo do viario público. Do mesmo xeito, o acceso a case todas as
prazas privadas dos bloques de edificación (agás os bloques R) se efectúa desde ou a
través de dito subsolo público. En efecto, das 367 prazas públicas, e descontando as 50
existentes, das 317 de nova creación, unicamente 62 se localizan en superficie, mentres as
restantes 255 se prevén no subsolo público baixo viario.



Con independencia de que nin a DAE nin o Borrador fan referencia ao réxime xurídico de
dita  ocupación  privativa  de  subsolo  público  (en  relación  co  art.  42.8  LSG/2016),  e
concordando co obxectivo en xeral de liberar solo en superficie, a realidade é que o número
de prazas de aparcadoiro deriva da excesiva edificabilidade residencial (cunha moi elevada
porcentaxe  de  ocupación  de  solo)  e  da  previsión  do  correlativo  número  elevado  de
vivendas.

En realidade, son as propias determinacións do PXOM, súa inviabilidade de ordenación, as
que  determinan  a  imposibilidade  de  executar  as  dotacións  de  prazas  de  aparcadoiro
públicas en superficie (e, por tanto, gratuítas), establecendo unhas servidumes privativas en
subsolo público de acceso aos garaxes privados, e deixando na indeterminación seu réxime
xurídico, súa forma de xestión e de execución.

QUINTA.- FLORA E FAUNA.-

Resulta sorprendente e inaudito o irrelevante e xenérico contido dos apartados do DAE
referidos á flora e fauna. Tanto o apartado referido á fauna (páxs. 38 e ss) como da flora e
conectividade  ecolóxica  (páxs.  45  e  ss)  limítanse  a  referenciar  cuestións  xerais,  non
actualizadas,  e  sen  a  necesaria  e  preceptiva  análise  e  avaliación  concreta  referida  ao
ámbito territorial delimitado do polígono M-18 de Labañou.

1.-  Riqueza ornitolóxica. 

A  parcela  das  Percebeiras  ten  unha  importancia  ornitolóxica  limitada  no  contexto  do
municipio  da  Coruña,  pero  así  e  todo  é  un punto  de interese  para  a  migración  dunha
especie de ave: o picafollas musical (Phylloscopus trochilus). Este pequeno passeriforme,
de apenas 10 g de peso, cría en boa parte do centro e norte de Europa e pasa o inverno na
África subsahariana. Está presente nos meses de agosto a outubro (e marxinalmente tamén
en abril e maio) en diversos hábitats do municipio, nos descansos do seu periplo migratorio
desde  (ou  cara  a)  as  súas  zonas  de  cría.  Nestas  paradas,  a  especie  escolle
preferentemente masas de fiúnchos (Foeniculum vulgare), sendo a parcela das Percebeiras
unha das principais  masas  de fiúnchos  do concello,  e  isto  explica  que  sexan decenas
(senón centos) os picafollas musicais que fan alí parada e fonda.

Ademais,  a  contorna  das  Percebeiras  ten  interese  ornitolóxica  por  ser  a  zona  de
alimentación dos cirrios comúns (Apus apus), andoriñas comúns (Hirundo rustica) e cirrios
pálidos (Apus pallidus) que crían en Labañou e na contorna do bairro de Rosais. En efecto,
moitos dípteros que desenvolven o seu ciclo vital asociados aos fiúnchos son capturados
por estes cirrios e andoriñas.

Unha  especie  considerada  vulnerable  pola  Unión  Internacional  de  Conservación  da
Natureza (IUCN), a rula europea (Streptopelia turtur) ten sido observada a escasos 100 m
da parcela das Percebeiras.

Ao menos 35 especies de aves se teñen visto en diferentes momentos do ano no período
2012-2020 nas Percebeiras. Ningunha das especies se encontran citadas no DAE e moitas
delas con diferentes categorías de ameazas:



Lei/Directiva Sinopse da lei/directiva Número de 
espécies 
identificadas

Directiva 
92/43/CEE

A  Directiva  92/43/CEE  do  Consello,  de  21  de  maio  de  1992,  relativa  á
conservación dos hábitats  naturais e da fauna e flora silvestres, tradúcese no
ordeamiento  xurídico  español  nos anexos I,  II  e  V da Lei  42/2007,  de 13 de
decembro,  de  Patrimonio  Natural  e  da  Biodiversidade.  Ten  por  obxecto  a
conservación, protección e mellora da calidade do medio natural.

1 especie de 
mamífero (no anexo 
IV)

Directiva 
2009/147/CE

A  Directiva  2009/147/CE  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello,  de  30  de
novembro  de  2009,  relativa  á  conservación  das  aves  silvestres.  Trata  de
conservar  todas  as  aves  silvestres  da  UE establecendo  normas  para  a  súa
protección, xestión e control. Abarca aves, os seus ovos, niños e hábitats.

12 especies de aves
(3 no anexo I, 8 no 
anexo II e 1 nos 
anexos II e III)

Convenio 
CITES

O CITES (siglas en inglés de Convention on International Trade in Endangered
Species  of  Wild  Fauna  and  Flora,  tamén  coñecido  como  a  Convención  de
Washington)  é  un  tratado  multilateral  para  protexer  os  animais  e  plantas  en
perigo de extinción. Foi redactado a partires dunha resolución de 1963 da Unión
Internacional para Conservación de Natureza (IUCN) en 1963. A convención foi
aberta para sinatura en 1973 e o CITES entrou en vigor o 1 de xullo 1975. A súa
finalidade é asegurar que o comercio internacional de especimes de plantas e
animais salvaxes non ameaza a supervivencia destas especies no medio natural.
Os acordos proveen diferentes graos de protección a máis de 35.000 especies
de animais e plantas.

1 especie de ave (no
apéndice I)

Convenio de 
Bonn

Orixinalmente en inglés Convention on the Conservation of Migratory Species of
Wild  Animals,  e  moi  a  miúdo  abreviado  a  Convention  on  Migratory  Species
(CMS)  ou  Convenio  de  Bonn  é  o  principal  tratado  internacional  para  a
conservación da fauna migratoria mediante a adopción de medidas de protección
e conservación do hábitat,  concedendo particular  atención a aquelas especies
cuxo  estado  de  conservación  sexa  desfavorable  neste  sentido.  Foi  realizado
nesta cidade alemá baixo os auspicios do Programa das Nacións Unidas para o
Medio  Ambiente  (PNUMA).  Entrou  en vigor  o 1 de  novembro de 1983,  e  en
España  desde  o  1  de  maio  de  1985.  O  convenio  inclúe  dous  apéndices:  I.
Especies migratorias que se consideran ameazadas. II. Especies migratorias que
necesitan  ou  se  beneficiarían  considerablemente  dunha  cooperación
internacional.

4 especies de aves 
no apéndice II) e 1 
especie de 
mamífero (tamén no 
apéndice II).

Convenio de 
Berna

O Tratado No. 104, 19/09/1979 (en vigor 01/06/1982),  denominado en  inglés
Convention  on  the  Conservation  of  European  Wildlife  and  Natural  Habitats
(convenio sobre a conservación da vida salvaxe e hábitats naturais europeos) ou
Convenio de Berna é un tratado de sinatura aberta para os estados membros,
para aqueles estados non membros que participaron na súa elaboración e para a
Unión Europea, e por ratificación por outros estados non membros. A finalidade
deste Convenio é asegurar a conservación da fauna e flora salvaxe e os seus
hábitats,  con  especial  atención  especial  ás  especie  en  perigo  e  vulnerables,
incluíndo  migratorias.  Os  apéndices  son  os  seguintes:  I.  Flora  estritamente
protexida.  II.  Fauna  estritamente  protexida.  III.  Fauna  protexida.  IV.  Métodos
prohibidos de morte, captura e outras formas de explotación.

14 especies de aves
(9 no apéndice II e 5 
no apéndice III) e 1 
especie de 
mamífero (no 
apéndice III)

2.-  Riqueza botánica. 

Nos  cativos  afloramentos  rochosos  da  parcela  medran  as  chamadas  uvas  de  raposo
(Sedum spp.).  A destacar,  existe na zona exemplos do hábitats de interese comunitario
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-
Veronicion dillenii, e posiblemente existía na zona das Percebeiras ata a urbanización da
súa contorna, permanecendo actualmente apenas algunhas especies características deste



hábitat.  Ademais,  téñense rexistrado unha 40 especies  de flora  vascular,  a  maior  parte
delas especies anuais.

Por  todo  o  anteriormente  exposto,  as  entidades  abaixo  asinantes  discrepan  do
contido do Plan en tramitación e das previsións de ordenación para os terreos do propio
PXOM de  Coruña  do  2013,  que  debería  ser  modificado  puntualmente  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, do PXOM/2013,
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, da sostibilidade medio-ambiental e
de ordenación territorial do crecemento urbano, así como de loita contra do cambio climático
e n concordancia cos ODS. O que Labañou e A Coruña demandan e precisan.

Desconformidade que nesta fase de avaliación ambiental, e de conformidade cos criterios
do Anexo V da Lei 21/2013, necesariamente debe determinar a resolución de someter o
Plan ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria.

Por todo elo, SOLICITAN a estimación das presentes alegacións e a
resolución  de  someter  o  Plan  especial  Labañou-PE-M18  ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria.

A Coruña, .... de setembro de 2020

(Sinaturas das entidades)


