
 

 

CONCELLO DE ARTEIXO 

AO COIDADO DO ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO 

ALEGACIÓNS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

PLANEAMENTO DE ARTEIXO NO ÁMBITO DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

SABÓN 

Raúl Fernández Iglesias, concelleiro do GM do BNG no Concello de Arteixo, 

con DI 33.826.180 B, enderezo electrónico a efectos de notificación 

raul@fegamp.gal,  e teléfono 618 245 575. 

Antecedentes: 

1. O pleno da corporación municipal, en sesión ordinaria de 9 de abril 

de 2019, acordou aprobar inicialmente o expediente 5/2015 PMP de 

modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de 

Arteixo no ámbito do polígono industrial de Sabón, segundo proxecto 

asinado polo arquitecto Álvaro Vidal García con data de marzo de 

2019 

2. O mércores, 28 de agosto de 2019, no DOG 162, segundo o disposto 

no artigo 60 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galiza, e 

polo artigo 144 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se 

aproba o Regulamento da Lei 2/2016, o expediente queda sometido 

a información pública polo prazo de dous meses, contados a partires 

do día seguinte a aquel en que se produza a publicación no DOG 

Por todo isto, o Grupo municipal do BNG presenta as seguintes 

1. Non imos cuestionar o interese público desta modificación xa que é 

unha evidencia que moito ten mudado a sociedade, a economía e a 

industria desde o ano 1965, ano en que se aprobaron as ordenanzas 

actualmente vixentes neste solo, mais tamén podemos falar da 



elevada cantidade de normativa nova a nivel europeo, estatal e 

autonómica desde que naceu o polígono de Sabón. Polo tanto 

consideramos oportuno introducir cambios, mais para nós esta 

modificación está feita sen ningún criterio obxectivo sen datos sobre 

necesidades, sobre áreas industriais xa feitas e outras en 

desenvolvemento e sen un estudio pormenorizado e detallado do 

fluxos de tráfico, das necesidades de reforzamento de 

infraestruturas e servizos  como auga, saneamento, pluviais, liñas 

eléctricas, transporte público etc. 

Alegación: necesidade dun estudio previo e detallado de ordenación 

territorial, industrial e económica que permita facer unha 

modificación cunha visión integradora e sincronizada. A proposta 

persiste no actual modelo atomizado e disperso. 

 

2. A situación de desindustrialización brutal que sofre o noso país é xa 

unha evidencia que está tendo un impacto a nivel económico, laboral 

e por suposto tamén demográfico. Isto non só ten impacto no 

crecemento dos concellos senón tamén no seu urbanismo. Non 

debemos obviara a situación de Alcoa, Meirama, Hércules de 

Armamento, Masa Galicia, Isowat, Ferroatlántica... mais antes xa 

foron outras moi importantes. Hai estudos que demostran que a 

comarca da Coruña incumpre as directrices da UE sobre 

industrialización que segundo os seus datos debería de ser do 20% 

para o 2020 mais que a día de hoxe non chega nin ao 10% , mentres 

hai unha dependencia absoluta do sector servizos que é o sector que 

xera máis temporalidade, condicións laborais máis precarias e 

peores salarios. Esta modificación  ten unha referencia de media 

páxina en que se fala do emprego resultante da modificación, dun 

xeito totalmente rutineiro, sen datos técnicos e sen ningún estudo en 

profundidade da situación de partida nin das previsións de presente 

e de futuro. Esta mínima referencia podería servir para Arteixo ou 

para calquera outro punto nas antípodas do noso concello. 

Alegación: necesidade dun estudio económico e de desenvolvemento 

por sectores  que xustifique a necesidade desta modificación que 

provoca cambios importantes na cualificación do solo e que ao noso 

modo de ver prexudica claramente o desenvolvemento comercial 

dos núcleos urbanos. 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/alcoa
https://www.lavozdegalicia.es/temas/meirama
https://www.lavozdegalicia.es/temas/ferroatlantica


 

3. Xustificación das condicións urbanísticas: O polígono de Sabón ten 

unha superficie total no ámbito de 3.146.432 metros cadrados 

introdúcese a posibilidade do uso terciario que segundo a ordenanza 

que se pretende aprobar terá un aproveitamento máximo de 

1.973.341 metros cadrado a eses metro súmase tamén os 

dotacionais privados. Hai que ter en conta que neses usos vai tamén 

incluído o uso comercial e hoteleiro. O argumento que se utiliza é 

que hai un déficit deste tipo de usos na trama urbana cando na 

modificación puntual non hai ningún estudio que analice este 

extremo como tampouco o impacto que poida esta posibilidade  ter 

nas zonas urbanas esta modificación nos sector comercial hostaleiro 

e moito menos se indica a problemática de vivirmos nun concello 

que no ano 2018 ten unhas normas subsidiarias de urbanismo sen 

adaptar á lexislación vixente e do ano 1995. 

Alegación: necesidade de facer un estudio previo á aprobación desta 

modificación sobre o impacto directo que vai ter na actividade 

comercial e hostaleira de Arteixo esta modificación. Solicitamos que 

se elimine o uso comercial e hostaleiro desta modificación puntual 

tendo en conta o grave impacto que pode supoñer no comercio e na 

hostelaría  local. 

Alegación: Que se inclúa no documento da modificación un estudio 

pormenorizado do impacto dunha modificación deste tipo no 

desenvolvemento urbanístico, económico  e comercial de Arteixo o 

feito de non contarmos cun plan xeral de ordenación urbano. 

Alegación: que se inclúa a superficie real de ocupación tanto na 

superficie das parcelas como na edificabilidade das edificación hoxe 

xa destinadas a usos comerciais e a repercusión no incremento do 

valor lucrativo 

 

4. Cálculo do aproveitamento lucrativo  e do valor de repercusión: 

resulta curioso o baile de cifras que hai no documento. No cadro que 

aparece na páxina 40 aparece unha edificabilidade en metro 

cadrados de 2.225.864 metros cadrados ao que lle hai que sumar os 

metros cadrados de equipamentos que son 322.480 metros 

cadrados( sen especificar claro se son privados ou públicos) o total é 

de 2.548.344 metros cadrados. Ben, unha páxinas máis adiante  no 



apartado aproveitamento lucrativo póñense datos da superficie total 

edificada que aparece no catastro e unha superficie real onde hai 

unha diferenza de máis de 200.000 metros cadrados, algo que non é 

menor; por outro lado na superficie total edificada tamén hai 

diferenzas. Posteriormente fálase do aproveitamento lucrativo e faise 

unha análise sen explicar de onde saen eses datos. Descoñecemos 

porque non hai absolutamente ningunha indicación de onde sae o 

1.644.451 metros para usos terciarios, tampouco vemos xa que non 

se explica de onde proveñen agora os 2.599.870,09 metros cadrados 

de uso industrial . Non hai ningún tipo de correspondencia entre 

ningún deste números en ningún dos apartados. Deste xeito é moi 

posíbel que o valor do 26,38% do incremento do valor do que se fala 

sexa moi superior e supere o 30% do que fala a lei. Cómpre lembrar 

que unha parte da edificabilidade total actual xa está destinada a 

usos comerciais e terciarios e tamén nalgún caso a dotacionais 

privados. 

Alegación: que se incorpore un estudio pormenorizado por parcelas 

do aproveitamento actual e os usos de cada unha das parcelas coa 

normativa actual e  unha valoración semellante de como quedaría 

coa modificación que se propón para deste xeito aclarar con número 

exactos e reais o incremento tanto da edificabilidade como do valor 

lucrativo. 

Alegación: resulta tamén curioso o feito concreto de que se faga 

unha táboa rasa cos prezos cando na realidade o que se está 

permitindo coas novas ordenanza é que haxa un incremento da 

edificabilidade importante o que repercute de xeito moi notorio no 

incremento do valor sen que iso se cuantifique. Un exemplo claro é o 

feito de permitir a construción de sotos e semisotos  sen limitación 

no seu número e que permiten que se destinen a calquera uso 

deixando no ar o que son “ instalacións “ sen aclaración do que son e 

sen computar edificabilidade. Nesta liña tampouco se cuantifica o 

feito de que agora se queren permitir construcións destinadas a usos 

diversos o que incrementa loxicamente o seu valor ao non estar 

destinado a un só uso e usos vinculados cunha actividade principal. 

 

5. En canto á normativa varias consideracións: 1) dise que unha das 

razóns desa modificación é  dar solución á unión entre a trama 



urbana existente e a zona industrial  e para iso faise a ordenanza 

industrial, de actividades económicas e de servizos e divídese en 

varias subzonas  

Alegación: Parécenos pouco adecuada e detallada a subzona 

ambiental ( IAES-2) sobre todo cando se trata dun lugar clasificado 

como zona sensíbel e que figura dentro do catálogo galego de 

humedais. Nesa contorna, aínda que nin se menciona, aparece 

tamén o humidal de Sabón, espazo protexido da Rede Natura 2000. 

Que se faga unha ordenanza do borde litoral máis detallada, 

restritiva  e con medidas concretas de rexeneración, protección e 

recuperación do mesmo xeito tamén se debe facer cos aspectos 

patrimoniais que non teñen nin ficha. 

Alegación: A ordenanza da subzona ambiental e a do tratamento de 

espazos verdes debería contemplar a eliminación das especies 

invasoras e a súa prohibición como material de axardinamento. 

 

6. No que respecta ao resto de ordenanzas  e tamén da industrial con 

subzonas son tremendamente inconcretas e dunha falla de 

ordenación que asustan.  A sensación que provocan cando se len é 

que non hai máis que un interese por cambiar cualificacións 

urbanísticas mais en absoluto hai unha vontade por integrar o 

polígono e a zona urbana.  

Alegación: detallar as ordenanzas en todo o relativo a tipoloxía e 

detalles estéticos da subzona urbana 

Alegación: Debería haber nas zonas perimetrais e que tocan coa 

trama urbana un estudio detallado para unificar ordenanzas para 

deste xeito facer unha transición lóxica e uniforme entre o polígono e 

o núcleo. Do xeito en que están redactadas non se vai dar esa 

uniformidade nin esa integración. 

Alegación: tanto o relativo ao peches como as urbanizacións nas 

frontes das parcelas deberían detallarse condicións estéticas que 

mellorasen a calidade urbanística do Polígono e se fixese cunhas 

condicións estéticas máis amábeis e visualmente máis atractivas 

tendo en conta a situación de moitas edificacións xa na trama urbana 

Alegacións: Deberán incorporarse nas ordenanzas medidas  de 

seguridade e hixiene que non aparecen en ningún momento no 

documento así como un estudio pormenorizado da recollida de 



residuos sólidos urbanos e do impacto que iso poida ter no servizo 

que presta o concello de Arteixo. 

 

7.  O Polígono Industria de Sabón ten hoxe graves problemas de tráfico 

e aínda que se fixo unha obra hai uns anos na rotonda de Sabón e 

agora parece que se vai proceder a outra actuación nos viais 

interiores o certo é que hai unha eiva gravísima neste documento e é 

que non se incorpora un estudio de tráfico rigoroso que estudio o 

impacto que pode ter unha modificación destas características.  

Alegación: estudio rigoroso de tráfico e plan de transporte público no 

polígono en conexión coa área urbana da Coruña e Bergantiños. Este 

estudo deberá ter en conta a conexión co Polígono de Morás e a 

necesidade dunha regulación do tráfico na zona do Alto de Arteixo 

así como medidas de protección dese núcleo de poboación 

 

8. O incremento da edificabilidade e dos cambios de usos nas parcelas 

non significa un incremento nas cesións ao concello de Arteixo. 

Alegación: revisión de cesións ao concello co incremento da 

edificabilidade e o incremento de usos que tamén supoñen un maior 

do valor do solo. 

 

9. Na disposición adicional única chama a atención a falla de medidas 

concretas a respecto da edificación sostíbel e da calidade urbana.  

Alegación: introducir o criterio de sostenibilidade e de calidade 

urbana como un apartado da ordenanza e detallar todos os criterios 

que se deben de cumprir. 

 

10.  No documento da modificación non hai ningún dato, nin se aporta 

ningún apartado pormenorizado das situación das infraestruturas 

básicas do polígono: electricidade, auga, saneamento e pluviais. 

Chama isto poderosamente a atención tendo en conta os diversos 

problemas que aínda hoxe hai no polígono con abastecemento, 

saneamento e pluviais. Consideramos que cando menos debería 

estudarse polo impacto económico que poida ter no futuro o 

diversos tipos de industrias que se poidan asentar  



Alegación: que se incorpore ao documento un estudio detallado das 

infraestruturas actuais, da súa situación e realidade e tamén unha 

previsión de melloras cunha valoración económica.  

 

11.  Este documento aparece sen ningún tipo de participación social, nin 

dos grupos políticos con representación, nin do tecido asociativo do 

concello de Arteixo. Os documentos máis importantes a respecto dos 

cambios que houbo en diversas vilas e cidades de Europa amosan 

que o éxito de introducir cambios, xa sexa polo cese de actividade 

industrial, polo cambio no modelo económico, pola obsolescencia 

espacial, social o técnica, teñen éxito en maior ou menor medida pola 

participación en todo o proceso dos sectores representativos deses 

lugares. Hai exemplos significativos a respecto disto en lugares como 

área metropolitana de Bilbao, Área urbanas de Catalunya, en zonas 

industriais de Europa como pode ser Amsterdan etc... 

Alegación: Que se poñan en marcha medidas de participación cidadá 

para deste xeito iniciar un proceso participativo e transparente en 

todo o proceso de estudio e posta en marcha de ser o caso. 

 

12.  O texto que agora está en exposición pública para consulta xeral non 

ten versión en lingua galega o que claramente é unha vulneración 

dos dereitos das cidadás e cidadáns e tamén un incumprimento da 

lexislación vixente, do plano xeral de normalización Lingüística da   

Carta europea das linguas rexionais e minoritarias ratificada polo 

Estado español en 2001 e da Declaración universal de dereitos 

lingüísticos de 1996  e por último da  ordenanza do Concello de 

Arteixo  

 

Tendo en conta o exposto nestas alegacións, solicitamos a retirada da  

aprobación desta modificación puntual para que se teña en conta o 

solicitado neste documento. 

 

Sinatura electrónica: Raúl Fernández Iglesias.  

Arteixo, 28 de Outubro de 2019 


