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1. INTRODUCIÓN
Para dar correcto cumprimento a esta última fase do proceso de AAE, ou Concello de Carballo
procedeu á incorporación dos condicionantes establecidos na Memoria Ambiental emitida polo órgano
ambiental, mediante Resolución da Secretaría xeral de calidade e avaliación ambiental, do 2 de decembro
de 2014.
Tras a reunión mantida co Concello de Carballo como administración promotora do Plan,
establécense os cambios no PXOM necesarios para dar cumprimento ás determinacións establecidas na
Memoria Ambiental, engadíndoos ao documento de Aprobación Provisional.
Estes cambios detállanse a continuación.

Co fin de facilitar o análise da incorporación dos aspectos establecidos na Memoria Ambiental
(en diante MA), no presente apartado incorpórase a mesma denominación e orden establecido no
apartado 4 “DETERMINACIÓNS FINAIS”, da mencionada MA, os extractos das determinacións feitas e, a
continuación, a xustificación da súa incorporación na documentación do Plan Xeral.

2. INFORME DA INTEGRACIÓN NO PXOM DAS CONSIDERACIÓNS EXPOSTAS NA
MEMORIA AMBIENTAL

Incorpóranse na documentación do PXOM os mapas provisionais de perigosidade e risco de inundación
que fixo públicos a Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa en setembro do ano 2014, no Tomo V
Planos de Información Urbanística.
Calquera actuación urbanística que desenvólvase como consecuencia da aplicación do PXOM, deberá
cumprir as normas sectoriais en vigor, entre as que atópanse o Plan Hidrolóxico Galicia Costa que estea
nese momento en vigor. Esta consideración terase especialmente en conta no solo urbano e os sectores
de solo urbanizable afectados polas zonas de cautela vinculadas aos cursos fluviais que percorren o
Concello (zona de servidume, zona de policía y zona de fluxo preferente).
Así mesmo, os novos desenvolvementos urbanísticos deberán ter especialmente en conta o establecido
no artigo 42 do PHGC, así como no informe preceptivo que debe emitir Augas de Galicia de acordo co
artigo 39 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia; o aqueles que as modifiquen o
substitúan.
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As fichas correspondentes dos desenvolvementos PE-1, PE-2, PE-3 y PE-4, ten engadida esta
consideración do xeito seguinte:
As ferramentas de desenvolvemento urbanístico do ámbito deberán contar
con informe favorable previo da consellería competente en materia de
conservación da natureza.
Na ficha do desenvolvemento S-I2, engadiuse esta mesma consideración.
Ademais, incorporouse a necesidade de ter en conta as consideracións definidas na Memoria Ambiental
nos desenvolvementos citados, do xeito seguinte:
S-I2
O instrumento de desenvolvemento que execute esta actuación (Plan
Parcial), deberá comprobar a posible presenza do hábitat 4020* e, en función
dos resultados obtidos, avaliar a incidencia da actuación sobre el,
propoñendo, segundo corresponda, as medidas de mitigación, corrección ou
compensación oportunas.
PE-1
O plan deberá considerar as determinacións do Decreto 37/2014, do 27 de
marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de
importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede
Natura 2000 de Galicia.
PE-2
O plan deberá considerar, no ámbito incluído dentro da ZEC “Costa da Morte”
e da ZEPA “Costa da Morte Norte”, as determinacións do Decreto 37/2014,
do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os
lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da
Rede Natura 2000 de Galicia; e no ámbito sito fora destes espazos
protexidos, o establecido no punto 3 do artigo 45 da Lei 42/2007, de 13 de
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.
PE-3
Co obxectivo de evitar efectos negativos sobre os hábitats de interese
comunitario presentes no ámbito, deberase ter en conta o establecido no
punto 3 do artigo 45 da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio
natural e da biodiversidade.
PE-4
Co obxectivo de evitar efectos negativos sobre os hábitats de interese
comunitario presentes no ámbito, deberase ter en conta o establecido no
punto 3 do artigo 45 da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio
natural e da biodiversidade, así como as determinacións do Decreto 37/2014,
do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os
lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da
Rede Natura 2000 de Galicia.
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As citadas charcas existentes na zona de A Brea, sobre as antigas minas agora en desuso, clasifícanse
como solo rústico de protección ordinaria, xa que como consecuencia do desenvolvemento da actividade
mineira carecen de calquera valor que os fagan merecedores dunha especia protección. Co anterior, e de
acordo co establecido no artigo 32.1 da LOUG, trátase de terreos que o planeamento urbanístico estiman
inadecuados para o seu desenvolvemento urbanístico.
No obstante, co obxectivo de dar cumprimento á Memoria Ambiental, incluirase na Normativa do PXOM,
no TÍTULO X. REGULACIÓN DO SOLO RÚSTICO, o seguinte:
Calquera actuación que se pretenda desenvolver no ámbito das antigas
minas de Brea, clasificadas no PXOM como solo rústico de protección
ordinaria, deberá ter en conta a posible presenza de anfibios de especies
protexidas, procurando minimizar as afeccións sobre as mesmas en caso de
que se determine a súa presenza e, en todo caso, deberá ser informada pola
consellería competente en materia de conservación da natureza.

En canto a Paisaxe, en canto ó tratamento do núcleo de Arnados e a súa Area de Recualificación, aparte
das especificacións contidas ata o da gora no PXOM en canto ao Plan Especial de Protección e os Plans
Especiais das Actuacións Integrais, de cara a garantires os obxectivos da preservación do Paisaxe e unha
formalización adecuada da fachada marítima, establécese de novas no PXOM a obriga de realizar
previamente á concesión de licencias nas parcelas que conforman a fachada ó mar un Estudio da
Fachada Marítima onde se definan as condicións estéticas para esta zona (Apartados 7.2.5.1. e 8.1.3.4.
da memoria) . Así mesmo para evitares unha posible disfuncionalidade da ordenación das tres actuacións
integrais previstas na zona, incorpórase nas fichas de desenvolvemento dos Planes Especiais das tres
Actuacións Integrais de Arnados a obriga dunha coordinación entre eles, tanto nos criterios como na
propia ordenación.
O plan incorpora as condicións establecidas no informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural de data 16-06-2014.
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Corríxense os mapas de zonificación acústica (serie de planos SV-06).
No Anexo III. ESTUDO DA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA do ISA, incorpórase explicitamente o obxectivo de
calidade acústica aplicable nos sectores de solo urbanizable, do xeito seguinte:
Nas novas áreas urbanizadas (os sectores de desenvolvemento) o obxectivo
de calidade acústica será a non superación do valor que lle sexa de
aplicación (táboa A do Anexo II do Real Decreto 1367/2007), diminuído en 5
decibelios.
Neste sentido establecer que para a identificación das zonas de conflicto (apartado 4 do citado Anexo III)
séguese o seguinte criterio: o seu uso predominante ten que ser diferente e os seus obxectivos de
calidade acústica diferir en máis de 5dB(A). Co anterior, as zonas de conflicto ten que acoller usos
diferentes, ademais de diferir en máis de 5dB(A) os seus obxectivos de calidade acústica.
No caso particular da zona de conflicto 1, asociada ao contacto entre o sector de solo urbanizable
residencial S-R3 (sector que conta con Plan Parcial aprobado en base ao anterior PXOM do ano 2003), e
o solo urbano consolidado de uso industrial do polígono de Bértoa, ambas as dúas zonas contan con
ordenación detallada, o que permite comprobar que foi tido en conta o cumprimento dos obxectivos de
calidade acústica. Así, no caso da zona industrial, a totalidade das parcelas en contacto co sector
urbanizable residencial acollen usos dotacionais (espazos libres e equipamentos); e no caso do sector
residenciais, as súas cesións dotacionais tamén localízanse límite norte, en contacto co polígono
industrial, dando continuidade ás existentes. Desta forma, búscase garantir o cumprimento dos obxectivos
de calidade acústica, xa que as zonas dotacionais actúan de barreira sonora entre os usos.
O obxectivo de calidade acústica para estas zonas é o seguinte:
Índices de ruído

Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

S-R3: Solo urbanizable con predominio de uso residencial.

60

60

50

Polígono industrial de Bértoa: solo urbano con predominio de uso industrial.

75

75

65

Dando cumprimento ao establecido na Memoria Ambiental, a fin de garantir o cumprimento do obxectivo
de calidade acústica no ámbito do sector S-R3, incluirase na ficha do sector a necesidade de realizar
medicións sonoras ao longo das parcelas de uso residencial máis próximas ao polígono de Bértoa, unha
vez confluídas as obras de urbanización do sector, co fin de no caso de non cumprirse os obxectivos de
calidade acústica establecidos, se establezan as medidas correctoras necesarias que garantiren o seu
cumprimento.
Carballo, decembro de 2014
O equipo redactor do PXOM

Fdo.: Álvaro Fernández Carballada.
Arquitecto
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