
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

San Lázaro s/n - 15781 Santiago de Compostela

As persoas abaixo asinantes, veciñas e veciños do grupo de vivendas de María Pita-Labañou,  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.-  APANTALLAMENTO.  BARREIRA  ARQUITECTÓNICA   E  IMPACTO  VISUAL  SOBRE  AS
VIVENDAS DE MARIA PITA. 

A elevada edificabilidade e súa materialización nunha ordenación composta por un conxunto de
doce bloques de edificación de elevada altura e número de plantas supoñen, amais dun desaxuste
co contorno do barrio, unha barreira volumétrica de  apantallamento e  grave impacto perxudicial
para as nosas vivendas, tanto no referido ás vistas como as condicións de asollamento das mesmas.
Un grave impacto e perxuizo que non se analiza debidamente no Documento Ambiental Estratéxico
(DAE) do Plan. 

Mentres no apartado de diagnose (páx.  113 DAE) afírmase que  “resulta prioritario garantizar la
funcionalidad relacional, formal y visual con las viviendas de María Pita”  a realidade da ordenación
proposta  (tanto  da  seleccionada,  a  5,  como das  outras  variantes  anteriores)  é  un  conxunto  de
bloques de elevada altura disconformes en escala co noso barrio e que limitan ou impiden as vistas e
a perspectiva paisaxística desde as nosas vivendas. 

Do mesmo xeito, no apartado 3.6 do Borrador do Plan (páx. 10) dise que “Sin lugar a duda la mayor
complejidad es resolver la integración de la propuesta con el grupo de viviendas de María Pita. La
ordenación debe resolver una integración de las dos escalas edificatorias y trazar los puentes para
que ambos tejidos puedan alimentarse uno del otro. La permeabilidad de la ordenación es uno de los
factores decisivos, evitar el apantallamiento permite al Grupo de Viviendas María Pita conservar sus
relaciones con la bahía”. Pero a ordenación proposta e seleccionada vai xusto na dirección contraria.
Unha  ordenación  desaxustada  de  escala  respecto  das  nosas  vivendas,  e  onde  se  pretendía
permeabilidade o que acontece é un apantallamento evidente, que impide ou limita de xeito moi
relevante a relación visual das nosas vivendas e dos espazo público do barrio respecto do campo
visual e paisaxístico da bahía coruñesa en xeral, inclusive a da Torre de Hércules.

1.- Sorprendentemente, nin o DAE nin o Borrador do Plan fan a mais mínima referencia ao impacto
sobre o  asollamento  das  vivendas  de  Maria  Pita.  Nin  se  inclúe  un  estudo de asollamento,  que



consideramos imprescindible e necesario,  nin tampouco se avalía, sequera minimamente, a mais
que evidente afectación dos bloques edificatorios  sobre as condicións de asollamento no grupo
inmediato das vivendas de Maria Pita e, por tanto, sobre súas condicións térmicas e de calidade
residencial. 

E  resulta mais sorprendente cando a ubicación, disposición e altura e volumes dos bloques ten un
impacto negativo directo e mais que evidente, dadas súas dimensións e proximidade ás vivendas do
grupo de Maria Pita. Un impacto que será mais negativo nos meses de outono-inverno pero que será
perceptible ao longo de todo o ano. 

Tal e como se contén na proposta de ordenación, o bloque adosado M, de altura e número de
plantas variable (de B+VII+BC a  a B+XIII+BC), ao estar situado no sur do polígono e na altura de
rasante mais elevada, terá un forte impacto sobre as condicións de asollamento dunha grande parte
do grupo Maria  Pita,  agravado polo feito  de que dito bloque ten unha fronte continua se 59,6
metros cara ao grupo Maria Pita. No caso dos bloques A (sucesión de 4 bloques, cunha distancia
entre bloques de  so 16,5 metros) o impacto sobre o asollamento vai ser tamén relevante. 

Bloques M Bloques A
Número de bloques 3 (adosados) 4

Distancia entre bloques

fronte 
continua de 
59,6 m cara 
Maria Pita 16,5 m

Distancia mínima a vivendas mais próximas 17,35 m 15,9 m

Número de plantas
B+VII+BC 
B+X+BC 
B+XIII+BC

B+VII+BC

Fonte : Plano de Ordenación PO-4

A ordenación proposta, fora de escala (bloques de B+VII+BC ata B+XIII+BC fronte ao B+III do grupo
Maria Pita), queda de manifesto na propia foto-composición contida nos planos do Plan , onde se
visibiliza seu impacto, que quedaría mais aínda acreditado se, tal e como se demanda, o DAE tivera
un estudo de asollamento. 



2.- O sinalado anteriormente é tamén de aplicación ao campo visual. O sinal de identidade do barrio,
un Labañou aberto ao mar, queda apantallado cunha barreira impeditiva ou restritiva da perspectiva
do bordo litoral. 

O apantallamento visual é notorio, dada a disposición, altura e volume das edificacións. A barreira
arquitectónica,  limitativa das vistas do litoral  (e  da propia Torre de Hércules) desde o grupo de
vivendas Maria Pita, manifesta. A maior parte das vivendas do barrio quedan sen vistas do mar, ao
igual que a maior parte do espazo público, dada a moi limitada permeabilidade visual derivada da
sucesión en primeira liña de bloques A (de dimensións 17x29 m, e cun espazo entre eles de so 16,5
m) e de tres bloques B en segunda liña  paralela (dous deles de 18x25 e un de 14x24 m, intercalados
a so 16 m). 

E dito apantallamento e barreira afecta non so ás vivendas do barrio en dirección cara ao litoral en
dirección leste ou nordés, senón tamén en dirección norde, onde os dous bloques R (adosados en
contínuo nunha barreira  de 58,3 metros (e  situados a  unha distancia mínima de so 7,2  metros
respecto das vivendas mais próximas) supoñen unha barreira case total ás vivendas mais próximas.

A  ausencia  no  DAE  dun  Estudo  de  impacto  e  integración  paisaxístico  que,  aínda  non  sendo
preceptivo  ao  tratarse  dunha  avaliación  simplificada,  sería  moi  oportuno  e  procedente  para
acreditar  o  moi  negativo  impacto  de  apantallamento  e  barreira  que  as  edificacións  proxectas
supoñen para as vivendas e espazos públicos do grupo Maria Pita. Non obstante, tanto os planos de
planta como os planos de composición PO-20 e PO-21 (referenciados unicamente a duas concretas
posicións do espazo público) acreditan tal efecto barreira e apantallamento. 

3.- Efecto apantallamento e barreira que tamén opera respecto da perspectiva visual da Torre de
Hércules, tanto respecto da súa visión desde o grupo de vivendas e espazos públicos desa zona
senón tamén desde a Avenida de Labañou, desde onde, e de acordo co propio DAE so se garante sua
visión durante un tramo de so 24 metros, en contra da determinación do PXOM. 

SEGUNDA.-  ORDENACIÓN  DOTACIONAL  DE   APARCADOIRO  E  MOBILIDADE,  DE  AFECTACIÓN
NEGATIVA PARA O BARRIO. 

O Plan especial prevé a construción de 371 novas vivendas, o que equivale a case mil novas persoas
residentes, ao que hai que engadir a poboación asociada á superficie comercial prevista. Pero ante
tal capacidade residencial e terciaria, o Plan prevé situar en subsolo público baixo viario a maior
parte  das  prazas  de  aparcadoiro  públicas,  tal  e  como  se  recolle  no  seguinte  cadro  do  propio
documento do Borrador do Plan (páx. 27) : 



En  consecuencia,  e  sen  contar  as  50  prazas  xa  existentes,  unicamente  se  prevén  62  prazas  en
superficie e 255 en subsolo (baixo viario), das cales o Plan non precisa nin o seu réxime económico
nin xurídico. Tal feito pode supoñer un mais que previsible efecto desprazamento dos vehículos para
seu aparcadoiro en superficie cara as zonas colindantes próximas, e mais en concreto para o noso
barrio. Cuestión que non é obxecto de análise e avaliación no DAE. 

Por outra banda, o incremento da poboación vai supoñer un incremento do tráfico privado, así como
unha  maior  necesidade  de  transporte  público,  que  o  DAE  non  ten  en  conta  suficientemente,
limitándose a indicar que se precisan mais paradas, pero sen maior concreción sobre seu número,
localización concreta e  rutas e frecuencias das mesmas.

TERCEIRA.- UN LABAÑOU ABERTO AO MAR  E CON ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES SUFICIENTES.

Os terreos das Percebeiras, pola súa localización no bordo litoral e pola súa situación estratéxica no
campo visual  do mar e da Torre,  son merecentes de algo ben distinto do que se pretende.  Un
Labañou aberto ao mar significa espazos libres e zonas verdes, públicos, libres de edificación, como
superficie de uso, desfrute e convivencia cidadán e como soporte territorial a un desenvolvemento
sostible medio-ambientalmente e de combate ante o cambio climático. 

Se algo quedou acreditada nesta etapa de pandemia que nos toca vivir e padecer é a necesidade
desas  superficies,  tanto mais  necesarias  cando se  localizan  en barrios  xa  de por si  con elevada
densidade de poboación e vivendas, e nunha cidade na que a ratio de zonas verdes precisa ser
incrementada. 

Outra ordenación urbanística dos terreos é precisa e necesaria.  Tanto a normativa legal como a
Corporación Municipal teñen os suficientes instrumentos, medios e recursos para facelo posible. É
tempo de reflexionar sobre elo, e de modificar aquelo que teña por obxectivo o interese xeral da
cidadanía, tanto do noso barrio como da Coruña en xeral. 

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 Outubro de 2020



Nome e apelidos DNI Domicilio Sinatura
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