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A. ESBOZO DO PLAN
1. XUSTIFICACIÓN E MOTIVACIÓN DO PLAN
De acordo co establecido no Artigo 269 do PXOM de Baiona (4 , o Plan Especial de
Dotacións e Infraestruturas das Costeiras (PE-4), en adiante PE As Costeiras, ten como
obxecto "desenrolar unha área deportiva extensiva compatible cos valores naturais do ámbito
ordenado". Atendendo o seu obxecto será de aplicación o establecido no Artigo 71 da Lei
9/2002, do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
no que se determina finalidade e documentación dos plans especiais de infraestruturas e
dotacións.
O Artigo 86 da citada lei establece a tramitación que debe seguir a elaboración e
aprobación destes plans, e no apartado 86.1.g) a tramitación relativa a súa avaliación
ambiental estratéxica.
O Artº 269 do PXOM de Baiona
 Prevé como obxecto do Plan Especial de As Costeiras desenrolar unha área
deportiva extensiva compatible cos valores naturais do ordenado.
 Ademais determina que "as instalacións mínimas necesarias para desenrolar a
actividade deportiva non poderá superar a altura dunha planta en 5 m.
 Por último indica que o Plan Especial debe garantir a integración ambiental e
adoptar as medidas previstas para reducir, eliminar ou compensar os posibles
efectos ambientais negativos que puideran producirse.
Por outra parte no apartado 1.1 do Prego de Cláusulas Administrativas da contratación
do servicio de redacción do Plan Especial, e de igual modo o apartado 1 do correspondente
Prego de prescricións técnicas, proporciona unha orientación sobre o contido de ese área
complementado con piscina, hípica, pistas de tenis, recinto para curro.
Pola localización e características do ámbito do Plan Especial, o golf e as actividades
hípicas supoñerán o maior atractivo do equipamento deportivo. Por outra parte, dispoñer dun
lugar onde realizar unha festa de rapa das bestas, ademais da repercusión directa o fin de
semana no que se realice, facilitará o coñecemento do conxunto das instalacións. Neste
sentido a posibilidade de practicar en As Costeiras outros deportes ampliará a demanda ao
conxunto das familias, e non só a quen practique o golf ou a equitación.

2. DESCRICIÓN XERAL DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E ALCANCE TEMPORAL DO PLAN
O Ámbito do Plan Especial de As Costeiras queda definido na documentación gráfica do
PXOM: plano nº 0.2.05 (escala 1:5.000) e nº 0.5.05 de Estrutura xeral e Orgánica do Territorio
(ambos de escala 1:5.000).
A documentación gráfica do plano reflexa esta delimitación en escala 1:2.500, tendo en
conta o amolloamento realizado pola Comunidade do Monte Veciñal de Baredo, no seu límite
co termo municipal de Oia; e os elementos físicos: estrada e camiños que limitan o ámbito.

3. OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PLAN
De acordo co establecido no Artº 269 do PXOM de Baiona este Plan Especial de
Infraestruturas e Dotacións das Costeiras (PE-4), ten como obxecto desenvolver unha área
deportiva extensiva compatible cos valores naturais do ámbito ordenado:
As instalacións mínimas necesarias para desenvolver a actividade deportiva, que non
poderá superar a altura dunha planta de 5 m.
Garantir a integración ambiental e adoptar as medidas previstas para reducir, eliminar ou
compensar os posibles efectos ambientais negativos que puidesen producirse.

4. PRINCIPAIS ACTUACIÓNS PROPOSTAS NO PLAN E O PROGRAMA TEMPORAL DAS SÚAS
ACTUACIÓNS

Formúlase un programa de máximos, que deberá ordenarse de modo que poida
implantarse en varias fases e con distintos ritmos, atendendo as demandas que se vaian
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comprobando. As determinacións normativas do Plan Especial, garantirán a posibilidade de
implantar todo este programa sen afectar negativamente aos valores ambientais e paisaxísticos
do ámbito, pero deixarán suficiente grado de liberdade para a modificación do programa.
O programa incluirá:
 Campo de golf, con centro social
 Centro hípico
 Curro
 Pistas deportivas
 Piscina
 Área de deportes aéreos
 Área de xogo e recreo dos menores
A) PROGRAMA DE MÁXIMOS
I. Campo de Golf
 Pode preverse unha “Regular Course” de 18 buratos: Par: 70-71-72; esta
instalación require unha superficie total de entre 45 e 90 ha, cunha área
sementada de entre 35 e 55 ha. A lonxitude de brancas entre 5.800 e 6.700 m.
 Debería apoiarse con un campo de prácticas ao aire libre (driving range), para o
que pode bastar unha superficie de 3 ó 4 ha e contar tamén con sala de prácticas
(indoor driving range), para o que pode abondar unha superficie de 200 m2.
 Centro social: da orde de 1.000 m2 construídos
 Vestiarios e almacén de material deportivo: 200 m2
 Centro hípico, debería incluír as seguintes instalacións:
 Pavillón cuberto, con unhas medidas da orde de 25 X 50 m; debe ter suficiente
altura, uns 10 o 12 m, no cumio.
 Boxes: 10X30, completados con zona de almacén vestiarios para xinetes, etc., pode
ser un conxunto de 10X50 m.
 Pista de competición valada ao aire libre: 20 X 50
 Rodo para doma: círculo de uns 20 m de diámetro.
 Ademais resulta necesario onde os cabalos podan estar en semi-liberdade, poden
ser necesarios uns 3.000 m2.
II. Curro: a zona na que pode ter lugar a rapa das bestas debe ser suficientemente
amplía, non só para realizar propiamente o curro, senón tamén para os que
acoden a desfrutar de esta festa.
 O curro propiamente, é dicir o lugar onde se realiza a rapa, debe ser unha zona
practicamente cha de uns 500 m2, con un entorno dende o que poida
contemplarse a festa.
 Ademais, debe situarse nun lugar ao que sexa doado conducir as bestas, e que
proporcione un camiño libre de obstáculos artificiais (como serían o resto das
instalacións que se prevexan no equipamento deportivo de As Costeiras.
III. Pistas deportivas:
 De acordo cos criterios que se recollen nos num. 3 e 4 de este apartado, o
programa incluiría 4 pistas de tenis, 2 pistas de pádel e unha pista polideportiva.
 Cada pista de tenis disporá de un área de 15X27 m (pista regulamentaria: 10,97 X
23,78 m)
 Cada pista de pádel 10X20 m, debendo ter en conta a zona de acceso a pista e o
seu entorno próximo.
 Unha pista polideportiva con unhas medidas de 30 X 44 m, que permitiría a súa
utilización alternativa para distintos deportes: dúas pistas de baloncesto (medida
regulamentaria de unha pista, 15 X 28 m); dúas pistas de balonvolea (9 X 18 m,
cun corredor en todo o seu perímetro de 3 m); ou unha de baloncesto e outra de
balonvolea; unha de balonmán (20 X 40, más 3 para fondo das dúas porterías);
ou de fútbol sala (19 X 40 m)
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IV. Piscina,
Se pode prever un vaso de 20 X 10 m, con outro vaso pequeno para os nenos; en total a
superficie destinada a piscina pode ser da orde de uns 3.000 m2 incluíndo uns vestiarios de
uns 100 m2.
V. Deportes aéreos
A zona situada no extremo noroeste do ámbito do Plan ten boas condicións para a
práctica dos deportes aéreos (parapente, ala delta e similares). É un lugar moi visible dende o
exterior polo que non sería adecuado alterar o seu perfil; o mesmo tempo para facer mais
atractivo a súa utilización para estes deportes pode ser interesante prever un pequeno
almacén; este deberá situarse nunha zona que non quede exposta as vistas exteriores, e que
ao mesmo tempo poida servir de reclamo as persoas que recorran a GR-58 que discorre fora
do ámbito do Plan, pero suficientemente próxima.
VI. Área de xogo e recreo dos menores.
Como se apuntou, unha utilización polas familias de estas instalacións deportivas esixe
atender non so a distintas afeccións deportivas, senón tamén a distintas idades. Por elo resulta
oportuno contar coas seguintes instalacións:
 Unha zona cuberta, de xogo de nenos, que poida servir tamén a modo de gardaría
dos mas pequenos
 Unha zona de xogos o aire libre, que podería contar con algunhas das instalacións
características dos parques de aventuras, pero adaptadas a idades de ata 8 - 10
anos.
B) PROGRAMA NO TEMPO
Atendendo á entidade das dotacións previstas, o Plan Especial non establece unha
programación concreta para a súa posta en marcha, pero si distribúe o conxunto de dotacións
en dúas etapas sucesivas:
A primeira etapa apóiase na implantación dun campo de golf con escola de 9 buratos,
que será completado ata alcanzar na segunda etapa os 18 buratos. En cada unha destas
etapas inclúense as infraestruturas e dotacións que proporcionan unha maior funcionalidade ao
conxunto do equipamento deportivo.
I. Primeira Etapa
Como xa se avanzou a primeira etapa apóiase na implantación dun campo de golf de 9
buratos con escola, que inclúe tamén:
Desenvolvemento inicial dun centro ecuestre (ampliable na segunda etapa), con pista
cuberta e descuberta, boxes e nave de almacenaxe, rodeo, paddocks e demais
instalacións necesarias para o desenvolvemento deste deporte.
Un curro para a celebración da festa da rapa das bestas, que poderá incluír a
construción dunha pequena bancada prevista para a celebración da festa
popular.
Construción do club social que albergue dotacións de oficinas administrativas (do
campo de golf, pistas deportivas, centro ecuestre, etc.), vestiarios e demais
servizos asociados á implantación dos equipamentos deportivos.
Pistas e instalacións deportivas, parque infantil, merendeiro e miradoiro.
Urbanización inicial e zona de aparcadoiro.
Nesta primeira etapa realizaranse as actuacións necesarias para dispoñer dos recursos
hídricos para o funcionamento das dotacións previstas nesta primeira etapa. Con todo débese
ter en conta que xa nesta primeira etapa débense dispoñerse as balsas de recollida da auga de
escorrentía que proporciona todo o ámbito do Plan Especial; de modo que na segunda etapa
só será necesario completar a capacidade de almacenaxe mediante novas balsas situadas -en
principio, pero non necesariamente na zona prevista para a ampliación do campo de golf na
segunda etapa.
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II. Segunda Etapa
Nesta segunda etapa complétase o desenvolvemento do campo de golf, pasando dun 9
buratos executive a un 18 buratos. O desenvolvemento do complexo complétase coa
implantación de novas dotacións así como a ampliación ou consolidación das existentes:
Ampliación do centro ecuestre en base as súas necesidades reais de crecemento
(novas pistas, boxes, rodeos, paddocks, etc.).
Ampliación das instalacións do curro e os seus equipamentos asociados.
Ampliación das dotacións do club social e creación doutras novas coma ximnasio,
etc.
Construción dunha piscina cuberta ou descuberta asociada ao club social.
Desenvolvemento final da urbanización e ampliación da zona de aparcadoiro.
Nesta segunda etapa completaranse definitivamente as actuacións necesarias para
dispoñer dos recursos hídricos precisos para o funcionamento do complexo totalmente
desenvolvido.

5. RELACIÓN CON OUTROS PLANS E PROGRAMAS CONEXOS
A) PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE BAIONA (PXOM).
O Plan Xeral prevé no Artigo 269 un Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas:
Non ámbito definido nos planos de clasificación do só rústico de protección forestal, cos
seguintes obxectivos establecidos no Artigo 35.1.p) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia (en diante LSG):
 Desenrolar unha extensa área de deportes Naturais.
 As Instalacións mínimas necesarias para desenrolar actividades deportivas non
poderán superar a altura dunha planta 5m.
 Garantir a integración ambiental e adoptar como medidas previstas para reducir,
eliminar ou poder compensar posibles efectos negativos ambientais que puideran
ocorrer.
O Plan Especial definirá polo menos os elementos seguintes:
 Conterá a documentación mínima esixida para os plans de dotacións e
infraestruturas definidas no artigo 73 da LSG.
 Conterá unha avaliación ambiental estratéxica .
 Estudo da utilización dos recursos hídricos e enerxéticos existentes .
 Formación de áreas paisaxísticas que minoren os efectos das posibles edificacións.
En calquera caso, hai que ter en conta que, de acordo co artigo 73.2 da LSG os plans
especiais de infraestruturas e instalacións deben constar as seguintes determinacións:
 Definición dos espazos reservados ás infraestruturas e dotes urbanos e o seu
destino específico.
 As medidas necesarias para unha correcta integración no territorio e para resolver
os problemas xerados na estrada e outras doazóns urbanas.
 Medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e accesibilidade
da infraestrutura e dotacións urbanas.
Demais deben ser consideradas as categorías que atribúe o PXOM ao solo rústico
incluído no ámbito do Plan Especial.
 A maior parte do campo corresponde Solo rústico, Protección Especial Forestal
(SR-PF) , ven recollido no Art º 252 da Normativa Urbanística do PXOM;
 Solo rústico de protección especial de infraestruturas (SR-PI).
 Solo Rústico de Protección Especial de Augas (SR-Pag).
Trala entrada en vigor dla LSG no solo incluido no ámbito do Plan Especial son
admisibles tódolos usos e actividades recollidos no artº 35 da Lei 2/2016. En todo caso, no solo
rústico de especial protección será necesario obter a autorización ou o informe favorable do
órgano que teña a competencia sectorial correspondente con carácter previo á obtención do
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título habilitante municipal ou da autorización autonómica nos casos en que esta sexa
preceptiva segundo se recolle nos seguintes párrafos.
Os usos que se indican a continuación deberán ser obxecto da autorización da persóa
titular do órgano autonómico competente en materia de urbanismo con anterioridade á
obtención do título habilitante municipal:
Construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agrícola ou
gandeira e as Construcións de natureza artesanal ou de reducida dimensión que
alberguen actividades complementarias de primeira transformación, almacenamento e
envasado de produtos do sector primario, sempre que garden relación directa coa
natureza, extensión e destino do predio ou explotación do recurso natural.
Os usos que se indican a continuación requirirán a aprobación dun plan especial de
infraestruturas e dotacións, agás que a actuación poida encadrarse no disposto no artº 40 para
as edificacións existentes de carácter tradicional será preciso obter a autorización ou o informe
favorable do órgano sectorial correspondente.
Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan potenciadoras do
medio onde se localicen e as construcións e instalacións para equipamentos e
dotacións públicos ou privados.
B) DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT).
As Directrices para as Planificacións Rexionais foron aprobadas polo Decreto 19/2011,
do 10 de febreiro. No que respecta ao Sistema de Liquidación, o DOT inclúe Baiona na rexión
urbana de Rías Baixas. Nesta rexión urbana identifica catro seccións, a máis meridional é
limitado por Vigo coa súa desembocadura ao norte e ao sur Baiona.
O conxunto DOT (parágrafo 2.1.4) criterios e directrices básicas para a formulación do
Plan de Integración Territorial da rexión urbana. Ademais, segundo 2.1.5 e 2.16, mentres o PTI
non é desenvolto, os obxectivos do DOT deben considerarse determinacións exclusivas para o
plan municipal, que tamén debe ter en consideración as relacións comerciais, residenciais e
servizos entre asentamentos que fan cada área.
Neste sentido, a súa relación coas competencias no ámbito do Plan Especial quere
salientar os seguintes obxectivos:
a) Para orientar a localización de novas instalacións ou servizos de rango do
conxunto de rexión urbana en lugares que ofrecen accesibilidade adecuada
das cidades centrais e das áreas de influencia supra municipal.
b) Analizar o grao de dotación de espazos urbanos para a rexión urbana
destinados o desfrute social da poboación, e prever as reservas de solo
necesarias, para que os instrumentos do plan urbanístico municipal
materialicen a súa obtención e execución.
c) Determinar as áreas ou elementos que, polos seus valores e funcións
ambientais (incluíndo os culturais), deben ser protexidos, garantindo a
correcta integración nas áreas estratéxicas globais de conservación e en
todos os ámbitos de interese do patrimonio cultura. A formación de
corredores ecolóxicos serán perseguidos e será indicado a atención sobre
áreas naturais, zonas costeiras e elementos do patrimonio cultural.
Aínda que estes criterios xa foron atendidos polo PXOM a través das determinacións
xerais, estes criterios deben ser considerados nas determinacións propias da ordenación
detallada que e confiada ao Plan Especial.
C) PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL DE GALICIA (POL).
Polo Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, foi aprobado o Plan de Ordenación do Litoral;
producidos e procesados en paralelo co DOT, as súas determinacións son de especial interese
no Plan Especial As Costeiras.
Ante todo, hai que ter en conta que a POL identifica a Baiona como o núcleo de
identidade da costa, susceptible de constituír un dos nós de revitalización de áreas turísticas;
Neste sentido, o Artº 30 da Normativa do POL establece o seguinte criterio:
Débese buscar diversificación dos destinos e tipoloxías turísticas e a súa integración
paisaxística e coherencia co modelo territorial proposto. A fin de utilizar os recursos de forma
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racional e reducir os impactos do turismo na costa, a planificación vai considerar a promoción
de destinos de interior.
Dentro do POL defínense Unidades de Paisaxe asociadas ao litoral galego. O límite
oeste do ámbito encóntrase dentro da Unidade "Cabo Silleiro - A Guarda". Esta unidade
destaca pola súa compoñente norte-sur paralela á costa limitado polo leste por un macizo
montañoso onde se sitúa o ámbito do Plan Especial. En xeral, as ladeiras que conforman ese
límite están cubertas de bosque de repoboación, moi fragmentado e de superficie relativamente
pequena. A actividade concéntrase na zona sen pendente próxima á costa polo que ese límite
encontrase ben conservado, sendo o monte un fito paisaxístico visible dende os asentamentos
urbanos.
No ámbito do Plan Especial atópanse as seguintes áreas:
 Espazo de interese de protección de ladeira
 Corredor ecolóxico
Tanto o Espazo de interese coma o Corredor veranse minimamente afectados polo uso
do campo de golf planeado no ámbito, pero non supoñen unha afección crítica a ditos espazos,
posto que non se prevé nesa zona a construción de ningunha edificación que poida xerar
impactos paisaxísticos. Non obstante, co obxecto de minimizalas afeccións nesta zona
estableceranse medidas correctoras.
D) PLAN HIDROLÓXICO DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA COSTA.
Este Plan Hidrolóxico ten como obxectivo xeral conseguilo bo estado e a adecuada
protección das masas de auga da Demarcación, así coma a satisfacción das demandas de
auga e o equilibrio e a harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial.
Para a consecución destes obxectivos a planificación hidrolóxica guíase por criterios de
sustentabilidade no uso de auga mediante a xestión integrada e a protección dos recursos
hídricos.
O Plan Especial recolle as medidas necesarias para cumprir estes obxectivos,
garantíndose a protección das canles, así como o seu Domino Público Hidráulico e as zonas de
protección.
E) PLAN DE RECUPERACIÓN DA SUBESPECIE LUSITÁNICA DA ESCRIBENTA DAS CANAVEIRAS.
A finalidade do plan de recuperacións é a de invertela tendencia demográfica regresiva
da subespecie lusitánica do escribano palustre en Galicia ata que se limite de maneira
significativa o seu risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se logre a
recuperación das localidades de reproducción coñecidas que se perderon e unha poboación
reprodutora superior a 112 parellas.
O ámbito de aplicación deste Plan son todos aqueles humidais costeiros que puideran
ser empregados polas subespecies como áreas de descanso, que quedan definidos no Decreto
75/2013 polo que se aproba o Plan de Recuperación.
O ámbito do Plan Especial non se atopa incluído, nin próximo a unha zona de potencial
presencia desta subespecie, polo que non se prevén afeccións directas nin indirectas a este
Plan.
F) PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA 2000-2015.
Este Plan de Saneamento xurde ante a necesidade de revisar e actualizar o Plan de
Saneamento de 1994 para axustalo á realidade actual.
Este Plan no prevé ningunha actuación concreta no ámbito do estudo.
G) PLAN DE ABASTECEMENTO DE GALICIA. PLAN AUGA 2010-2025.
Os obxectivos fundamentais do Plan Auga son os seguintes:
a) Planificar infraestruturas necesarias de interconexión entre sistemas de
abastecemento, co fin de que os recursos estean a disposición do máximo
número de usuarios.
b) Propor medidas dirixidas a unha xestión máis eficaz e eficiente dos sistemas de
abastecemento.
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a) Planificar infraestruturas necesarias de interconexión entre sistemas de
abastecemento, co fin de que os recursos estean a disposición do máximo
número de usuarios.
b) Propor medidas dirixidas a unha xestión máis eficaz e eficiente dos sistemas de
abastecemento.
c) Propor instrumentos e medidas para fomentalo uso racional e aforrador da
auga.
d) Garantilas necesidades actuais e futuras de abastecemento de auga potable a
tódolos núcleos de poboación superior a 50 habitantes de Galicia.
e) Planificalas infraestruturas de captación, regulación, transporte, tratamento e
distribución necesarias para corrixilas situacións de infradotación de
caudais, garantindo o subministro incluso en períodos de seca.
f) Planificalo tratamento das augas para adecuala calidade e os requisitos da
normativa sanitaria vixente.
No ámbito do Plan Especial non está prevista ningunha actuación concreta exposto no
Plan Auga. Non obstante, o Plan expón as necesidades hídricas da actividade á vez que expón
cales serán a súas fontes, garantindo o fomento do uso racional e aforrador da auga.
H) PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE GALICIA 2010-2020.
O Plan formula tres grandes retos: en primeiro lugar, estabilizala produción de lixo no
período 2014-2017 e lograr que en 2020 a población galega produza un 10% menos de RSU
respecto dos 1,2 millóns de toneladas que se xeran na actualidade (1,216 quilos por
habitante/día).
En segundo lugar, pretendese diminuír progresivamente os residuos que van a parar a
vertedoiros ata lograr que en 2015 o 100% do lixo que se xera en Galicia se trate
correctamente. Isto supón que mentres na actualidade se leva a vertedoiros controlados o 53%
dos RSU xerados, o obxectivo é reducilo porcentaxe ata o 24%, depositando só aqueles
residuos que non poden ser valorizados, basicamente rexeitamentos non combustibles, cinzas
e escorias procedentes da valorización.
O terceiro gran eixe da noticia política de residuos será o incremento da reutilización e a
reciclaxe dos residuos ata un 30% do total dos residuos sólidos xerados, fronte ao 10% actual.
Este obxectivo lograrase mediante a valorización material do 25% da materia orgánica
(fundamentalmente a través da compostaxe), o 60% do vidro, o 50% do papel e cartón e o 50%
dos envases lixeiros.
Para lograr estes obxectivos establecense un total de 10 liñas estratéxicas de actuación,
con diferentes proxectos. No ámbito do estudo non está prevista ningunha actuación.
I) PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE ALTERNATIVA DE GALICIA.
O obxectivo fundamental do plan é o fomento do uso dos modos de transporte non
motorizados, incrementando a súa importancia no reparto modal con relación ao dos xeitos
motorizados privados, tanto no ámbito metropolitano coma no rural. Para elo, haberá que
propiciala coordinación das actuacións das diferentes Administracións Públicas tendentes ao
fomento desta mobilidade alternativa, impulsala intermodalidade dos xeitos non motorizados
cos modos de transporte público colectivo, e dotar a Galicia dunha rede básica de vías
ciclistas, nas que se poida circular a pé ou en bicicleta de xeito cómodo e seguro.
Entre os distintos xeitos de transporte non motorizados o plan centrase moi
especialmente sobre la bicicleta. Pero tamén cóntase cos peóns. Non hai que consideralas vías
ciclistas como camiños para ser transitados exclusivamente en bicicleta: a experiencia en
outras comunidades autónomas máis avanzadas neste terreo di que os usuarios maioritarios
das vías ciclistas son peóns e deportistas a pé practicando atletismo, e que hai que considerar
o peón coma un aliado da bicicleta a loita contra a mobilidade indiscriminada en coche; hai que
promovela convivencia da bicicleta co peón.
Outros obxectivos do plan son os que seguen:
a) Favorecelos hábitos saudables de camiñar e andar en bicicleta, en condicións
de seguridade. A seguridade debe estar garantida para tódolos usuarios da
infraestrutura, tanto os motorizados coma os non motorizados.
A. ESBOZO DO PLAN
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b) Propiciala coordinación entre as Administracións Públicas para o fomento do
uso dos xeitos non motorizados, especialmente no que incumbe ás redes de
vías ciclistas.
c) Dotar a Galicia de infraestruturas cómodas e seguras para andar en bicicleta e
camiñar.
d) Crear unha rede básica galega de vías ciclistas, de carácter interurbano e
metropolitano.
e) Coordinalas redes de vías ciclistas de Galicia coas redes exteriores.
f) Coordinalas redes de vías ciclistas de Galicia coas redes de servicios de
transporte público colectivo, de modo que favorecendo a intermodalidade
con estes xeitos se fomente tamén o seu uso.
g) Establecer criterios técnicos para o deseño de vías ciclistas polas
Administracións Públicas galegas, coas premisas básicas de calidade e
seguridade para os usuarios, criterios coordinados ou coherentes coas
normas de deseño existentes fora de Galicia.
De acordo ao borrador do Plan Director planease unha vía ciclista que une Baiona con A
Guarda e Tui, pero dada a traza e o tipo de vía parece claro que dita vía ciclista discorrerá pola
costa polo que non se prevé ningunha afección ao ámbito do Plan Especial.
J) PLAN DE ORDENACIÓN DO MONTE VECIÑAL
O ámbito do Plan Especial de As Costeiras sitúase na parcela número 1, denominada
Tres Regueiras, do Monte Veciñal e Man Común de Baredo.
O Plan Xeral do Ordenación do Monte Veciñal de Baredo foi revisado en abril 2014: o
primeiro documento da revisión foi redactado en xullo de 2013, e completado cun anexo en
abril 2014.
Polo que respecta ao ámbito do Plan Especial, o PXOM non prevé especiais accións en
relación coa explotación forestal, nin identifica ningunha zona de especial interese paisaxístico.
Polo que respecta ao ámbito do Plan Especial, o PXOM non prevé especiais accións en
relación coa explotación forestal, excepto unha corta de rexeneración no ano 2020 de
eucaliptus globulus de 16 a 20 anos de idade, no extremo nordés do ámbito do Plan Especial.
Tampouco identifica ningunha zona de especial interese paisaxístico. As árbores da
maior parte do ámbito son pinus pinaster, mozos (1 a 5 anos) e illados; existen tamén algunhas
zonas de pinus radiata e de eucaliptus.
K) LEI DE AUGAS
La Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia crea no artigo 8 a entidade Augas
de Galicia como ente público coas competencias segundo o seu artigo 11.1, no ámbito da
xestión das concas intracomunitarias, que o ordenamento xurídico vixente en materia de augas
lles atribúe aos organismo de conca.
Entre outras competencias, de interese para a implantación do equipamento deportivo
previsto no Plan Especial, as concesións e as autorización relativas ao aproveitamento e ao
uso da auga e do dominio publico hidráulico (artigo 24.) do Texto refundido da Lei de Augas,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo.
L) LEI DE ESTRADAS
La Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia establece unhas condicións para as
actuacións que poidan realizarse nas zonas de servidume e de afección; así mesmo determina
unha liña que deben respectar as posibles edificacións.
No caso da estrada EP-2202, que limita polo leste o ámbito do Plan especial, debe terse
en conta:
a) A zona de serviume (artigo 39) formada por dúas franxas de terreo, unha a
cada lado da estrada, delimitadas interiormente polas liñas exteriores da
zona de dominio público e exteriormente por dúas liñas paralelas aos
devanditos límites e medidas horizontal e ortogonalmente dende eles, a
unha distancia de dous metros.
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b) A zona de afección (artigo 40) formada así mesmo por dúas franxas de terreo,
unha a cada lado da estrada, delimitadas interiormente polas liñas
exteriores da zona de servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás
arestas exteriores da explanación e medidas horizontal e ortogonalmente
dende elas, a unha distancia de trinta metros.
c) A liña límite de edificación (artigo 41) está situada a ámbolos dous lados da
estrada cun trazado que discorre paralelo ás liñas exteriores de delimitación
das calzadas a unha distancia, medida horizontal e ortogonalmente a
aquelas, de 15 m
En canto aos usos que poida implicala implantación do equipamento deportivo previsto
no Plan, debe considerarse o seguinte réxime:
d) Na explanación da estrada e nos seus elementos funcionais só poderán
autorizarse as obras de acceso a propia estrada (artigo 43).
e) Na zona de servidume poderase autorizala plantación e corta de arboredo,
movementos de terra e explanacións, excepcionalmente, vías de
aparcamento, illotes e zonas axardinadas de uso publico (artigo 44).
f) Entre a estrada e a liña limite de edificación non se permite ningunha
construción por encima ou por debaixo do terreo (artigo 46).
g) As autorizacións corresponden á Deputación de Pontevedra como titular da
estrada.
M) ESTRATEXIA GALEGA DE ACUICULTURA
A Estratexia Galega de Acuicultura (ESGA) aprobada polo Consello de Goberno de
Galicia o 18 de outubro de 2012, é un documento de articulación e organización destinado
á planificación e xestión da actividade acuícola en Galicia nun horizonte temporal ata o
2030. Neste senso co obxectivo de integrala acuicultura na planificación estratéxica de
Galicia aprobouse inicialmente o Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL), estando
pendente de aprobación definitiva.
Parte do ámbito do Plan Especial de As Costeiras queda situado no extremo
suroeste do ámbito previsto para o DAL. Esta zona non vai a sufrir modificacións
constructivas severas ao no estar previsto ningunha edificación: a maior parte da superficie
servirá de amortiguación visual do campo de golf e só unha pequena superficie será
ocupada polo campo de golf. En todo caso o uso plantexado polo Plan Especial nesa zona
non contravén as medidas e criterios contidos no PDAL, non xerándose polo tanto,
ningunha incompatibilidade.
Con respecto á posible incidencia do Plan Especial na acuicultura consultouse o
rexistro oficial dos establecementos de acuicultura autorizados. Na zona non existe ningún
establecemento de acuicultura continental; en canto á acuicultura marina o establecemento
autorizado máis próximo ao ámbito do Plan Especial atópase en As Mariñas (Concello de
Oia). Dada a distancia, a diferenza de cota e outras infraestruturas e zonas antropizadas
existentes entre as instalacións de acuicultura e o ámbito do Plan Especial, non existen
riscos de vertidos ou outros asociados ao uso que se propón, nin ningún risco de outros
impactos sobre as comunidades biolóxicas marinas circundantes.

A. ESBOZO DO PLAN

13

B. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
A) ASPECTOS RELEVANTES DA SITUACIÓN ACTUAL DO MEDIO Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
DAS ZONAS QUE POIDAN VERSE AFECTADAS DE XEITO SIGNIFICATIVO

I. Situación xeográfica
O ámbito do Plan Especial localízase cara o sueste da provincia de Pontevedra, e
esténdese polo poñente do Termo Municipal de Baiona. Ten forma de "U" coas zonas máis
altas no límite sur do ámbito (425 m. sobre o nivel do mar no extremo suroeste e 443 m.s.n.m
no extremo sueste), o terreo descende cara o sur, coa zona máis baixa (365 m.s.n.m) no
centro da curva que delimita o ámbito polo norte.
Ao este o ámbito queda limitado pola estrada que ascende cara o norte (ata alcanzar los
443 m.s.n.m), mentres que o terreo situado ao oeste da estrada descende en pendente, suave
na parte norte (paraxe Pedra Branca); mais forte no centro (paraxe As Costeiras) para volver a
suavizarse e terminar no extremo nordés (paraxe Chan do Morrecan) con unha maior
pendente.
A zona situada xunto o límite oeste do ámbito do Plan descende dende o límite norte
(425 m.s.n.m), coa zona mais baixa no paraxe A Chan das Misiñas (382 m.s.n.m.), para
elevarse a continuación cara Os Piousos (289,18 m.s.n.m.) de modo que tras unha lixeira
depresión se eleva no Campo Sabel (hasta 380.23 m) e máis o norte en Outeiro de Enrique
onde se encontra no punto máis alto (380.34 m.s.n.m) o límite oeste, cunhas espléndidas vistas
cara o Atlántico, pois o terreo descende cara o norte e el oeste, primeiro lixeiramente, pero logo
cunha forte pendente.
II. Clima
Para caracterizar las condiciones climáticas tomouse como base la estación
meteorolóxica do Castro Vicaludo (Oia).
Os datos meteorolóxicos foron obtidos da
Galicia.

Rede de Estacións

meteorolóxicas de

En canto as temperaturas, a temperatura media anual e de 12,90ºC, cunhas
temperaturas mínimas maiores a 0ºC mesmo nas estacións máis frías e unhas temperaturas
máximas en xullo de 30,22ºC. A continuación achégase un gráfico da evolución mensual das
temperaturas.
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En canto as precipitacións no ámbito ten unha estacionalidade con máximos en inverno
(489 mm), seguidos de outono (346 mm) e primavera (292 mm), con mínimos no verán (91
mm). O mes de menos precipitación é xullo (22,1 mm.), mentres que as maiores precipitacións
se rexistran nos meses de xaneiro, febreiro e decembro.
O climodiograma que se adxunta indica un período de seca (P<2T) nos meses de xullo e
agosto, sen perigo de xeadas e con un período continuo de actividade vexetativa por mor do
frío.

III. Xeoloxía
O concello de Baiona localízase na folla 16 de “Pontevedra – A Guarda” do Mapa
Xeolóxico de España escala 1:200.000, do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. Para máis
detalle, acódese ao Mapa Xeolóxico de España escala 1:50.000 OIA, folla 260 (3-12).
Na imaxe da páxina seguinte figura a localización do ámbito do Plan Especial.
O ámbito se encadra na unidade do dominio migmático e de rochas graníticas.
Está ocupado principalmente por rochas ígneas graníticas, que de acordo coa súa idade
de emprazamento, correspóndese cos granitoides hercínicos, e en función do seu quimismo e
petrografía, pertence a serie Granitos de afinidade alcalina - granito de dúas micas, e á serie
Granitos de afinidade calcoalcalina – granito “adamellítico”.
No ámbito predominan os granitos de dúas micas. A facies comúns son os granitos de
gran medio, inequigranulares en conxunto, inda que con micas xeralmente de menor tamaño
cos minerais leucocráticos. A composición modal media destas rochas é:
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Cuarzo 30,6%
Plagioclasa 24,4%
Biotita 8%
Microclina 27,3%
Moscovita 9,6%
Accesorios 0,1%
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A plagioclasa atópase xeralmente moi fracturada, presenta en ocasións macla
polisintética e alteracións frecuentes a sericita; presentase en cristais subidiomorfos de ata 0,6
mm. Nalgúns puntos amosa procesos de albitización e/ou moscovitización, fundamentalmente
nas proximidades das veas pegmatíticas.
O cuarzo aparece en cristais alotriomorfos con marcada extinción ondulante e
localmente amosando estrutura de morteiro.
O feldespato potásico é o mineral que mellor soporta a deformación e incluso a
alteración. Preséntase en cristais subdiomorfos de microclina que acadan en ocasións ata 1 cm
de maior dimensión.
A biotita está xeralmente transformándose a clorita e/ou moscovita. Amosa pleocroismo
de marrón a escuro a amarelo e posúe frecuentes inclusións de circón.
A moscovita preséntase en láminas de ata 4 mm, non se altera e en ocasións se xérase
a expensas de plagioclasa e/ou biotita.
Os accesorios mais frecuentes son: apatito, circón, opacos, clorita, turmalina e rutilo.
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IV. Hidrografía
O ámbito do plan sitúase na cabeceira do regato das Tres Regueiras cara onde van os
regatos que nacen dos paraxes de Chan de Morrecan, As Costeiras, Pedra Blanca e Chan das
misiñas. Al noroeste del ámbito nace a Regueira da Fonte de Currelos que nacen das paraxes
de Campo Sabel e Outeiro de Enrique.
As concas vertentes e a súa superficie aparecen no plano P02.
B) VEXETACIÓN E USOS DO SOLO
I. Vexetación potencial
Seguindo a clasificación da vexetación natural que establece Rivas Martínez, o Monte de
Baredo pertence á:
Rexión: Eurosiberiana.
Superprovincia: Atlántica.
Provincia Bioxeográfica: Cántabro – Atlántica.
Subprovincia: Astur-Galaica.
Sector: Galaico – Portugués.
Subsector: Miñense.
O subsector miñense queda comprendido entre a ría de Arousa e a de Aveiro, en
Portugal. Serán miñenses os territorios situados por debaixo dos 700 m. de altitude.
Dentro das series de regresión da vexetación natural establecidas para esta zona,
correspóndelle a este monte, en función da altitude a serie colina galaico-portuguesa acidófila
do roble (Rusco aculeati- Querceto roboris sigmetum).
A serie colina galaico-portuguesa acidófila do roble (Rusco aculeati-Querceto roboris
sigmetum), corresponde no seu óptimo estable a unha carballeira densa de carballos (Quercus
robur) que pode ir acompañado doutras especies arbóreas como: acivro (Ilex aquifolium),
castiñeiro (Castanea sativa), e loureiro (Laurus nobilis).
No sotobosque da carballeira, ademais dun bo número de especies nemorales esciófilas,
existe un sotobosque arbustivo máis ou menos denso no que adoitan atoparse elementos
mediterráneos (Ruscus aculeatus, Arbutus unedo, Daphne gnidium), coexistindo con outros
vexetais caducifolios atlánticos como Pyrus cordata, Frangula alnus e Crataegus monogyna. A
degradación moderada destes bosques permite a extensión das xesteiras oceánicas, pobres
en especies, cuxa estrutura corresponde a un piorno de gran talla rico en fentos, silvas e toxos.
Nas zonas dunha maior degradación aparecen as uces.
II. Vexetación actual
A practica totalidade do ámbito está formada por plantacións arboradas forestais
compostas principalmente por Pino do país (Pinus pinaster), que se tratan como plantacións de
aproveitamento forestal ao largo dos últimos dez anos como mínimo.
O norte do municipio, no paraxe Outeiro de Enrique, encontramos un raso con escasa
ou nula vexetación arbórea que se corresponde con rasos e pasteiros, onde tamén aparece o
toxo e a brecina (Calluna vulgaris). O resto da superficie do ámbito está formada por
plantacións de Pino do país e Pinus radiata de diferentes alturas, idades e densidades tal e
como pode observarse nos planos 05 e 06 onde se analiza a vexetación actual existente na
zona.
Caben destacar pequenas manchas de vexetación composta por
especialmente ao oeste do ámbito.

Eucaliptos,

C) FAUNA
Durante as visitas de campo observouse a presenza de: pombo (Columba palumbus),
pimpín común (Fringilla coelebs), trodeira (Turdus viscivorus), ferreiriño negro (Parus ater),
ferreiriño cristado (Parus cristatus), ferreiriño real (Parus major), cotovía (Lullula arborea),
carriza (Troglodytes troglodytes), peto verde (Picus viridis), peto real (Dendrocopos major),
gabeador común (Certhia brachydactyla), papuxa do mato (Sylvia undata), xirín (Serinus
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serinus), corvo pequeno (Corvus corone), corvo (Corvus corax), paporrubio (Erithacus
rubecula), miñato común (Buteo buteo), gaio (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), e
xabarín (Sus scrofa).
Segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, as seguintes especies están
catalogadas na categoría de vulnerables:



Chioglosa lusitánica.
Rana ibérica.

2. PAISAXE
A) DIAGNOSE DO ESTADO ACTUAL
I. Principais componentes
O marco xeográfico da área de estudo define o tipo de paisaxe que se caracteriza por
unha ladeira de aproveitamento eminentemente forestal, con pequenas zonas de vexetación
herbácea, pasteiros e matogueiras, que conforman un mosaico ao longo de tódalas
orientacións nas que se atopa o ámbito.
A situación do ámbito nas zonas de coroación destas ladeiras podería chegar a resaltar
as edificacións e/ou instalacións a realizar, a pesar de que a existencia de vexetación arbórea
de porte considerable axuda a difuminar e integrar esa sensación inicial de impacto visual de
calquera actividade que leve a cabo.
En particular, o observador situado ao norte percibirá o ámbito xa que se trata dunha
zona visible desde os núcleos habitados diminuíndo esa percepción respecto da zona sur do
ámbito.
II. Valores paisaxísticos
Consideráronse as seguintes características da paisaxe:
Singularidade: a presenza das edificacións e o campo de golf na coroación da ladeira
nunha contorna eminentemente forestal, supoñerá un novo punto de atracción visual para o
observador. Dado o continuo de ladeira forestal con rodales de matogueira e pasto, que
conforman a paisaxe da contorna, a singularidade paisaxística será alta.
Perceptibilidade: a posición elevada da zona onde se sitúa o ámbito e a presenza de
edificacións darán lugar a que a percepción visual das mesmas sexa moi alta.
Valor extrínseco: o contraste que se produce, e todo o que isto leva consigo en canto ao
uso do territorio, xunto coa presenza de infraestruturas, dá lugar a que desde os espazos
exteriores situados fóra da zona de proxecto o valor da paisaxe sexa moderado.
Valor intrínseco: o espazo propio da área do Plan onde o grao de transformación do
territorio é moderado presenta un valor paisaxístico medio-alto producido pola calidade visual
que producen ao observador os distintos tipos e manchas de vexetación existente.
Por todo iso, cabe concluír que o valor paisaxístico da área onde se sitúa o Plan Especial
é medio-alto debido aos seus altos niveis de singularidade, perceptibilidade e valores
extrínseco e intrínseco.
III. Visibilidade fraxilidade da paisaxe
Para o estudo da fraxilidade da paisaxe, analizouse a accesibilidade visual da actividade
que levará a cabo co desenvolvemento do Plan Especial. Entendendo que a fraxilidade dun
espazo é en parte proporcional ao número de persoas que poden acceder *visualmente ao
mesmo, avaliouse a visibilidade desde as poboacións, infraestruturas (tramos de rede viaria) e
zonas cunha elevada frecuentación ou fitos paisaxísticos incluídos nun radio de 20 km do
ámbito do Plan Especial, que se denominaron fitos desde interese. Tamén se tivo en conta a
visibilidade interna dentro do ámbito e desde a estrada que limita co ámbito.
De forma paralela a estas formulacións hai que considerar que canto maior é a distancia
respecto das construcións, a visibilidade das mesmas é menor.
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A determinación da visibilidade do ámbito permite coñecer a superficie absoluta das
zonas visibles e das zonas que quedan en sombra do ámbito.
Tomando como base o Modelo Dixital do Terreo (MDT) da zona, realizado a partir das
curvas de nivel da cartografía 1:5.000, calculouse a área desde a que sería visible unha
edificación en función das súas dimensións. A Representación Cartográfica dos resultados
inclúese nos planos ISA 5 e ISA 6. Nestes planos pode observarse que o ámbito é moi visible
desde diversos puntos do territorio, existindo unhas panorámicas da zona de entrada da Ría de
Vigo, incluso das Illas Cíes inmellorables.
Aínda que todo o ámbito é practicamente visible desde algún dos puntos analizados, a
zona noroeste da paraxe de Outeiro de Enrique resulta especialmente visible. Tamén resulta
relevante pola súa visibilidade, aínda que en menor magnitude que esta última, a zona contigua
á carreta EP-2202, onde se pode observar na actualidade gran parte do ámbito e obter unhas
vistas moi significativas.
En conclusión, á vista dos planos de visibilidade obtidos e os valores paisaxísticos do
ámbito, pódese dicir que nos atopamos nunha zona de fraxilidade visual media-alta, onde
calquera implantación ou cambio de uso pode supoñer significativos impactos visuais na
contorna. A zona da paraxe de Outeiro de Enrique presenta moi alta fraxilidade visual, mentres
que a zona contigua á estrada ten unha fraxilidade visual alta.
B) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PLAN
O Plan propón un programa de actuacións que se define no apartado 1.4 do presente
Estudo. Con todo, tendo en conta os usos que se van a dar o Plan Especial define as seguintes
áreas paisaxísticas:
a) Área ecuestre: centro hípico e o curro, incluido un aparcadoiro situado ao sur do
viario de acceso ás dotacións.
b) Área social: centro social, incluido aparcadoiro situado ao norte do viario de acceso
ás dotacións.
c) Área deportiva: zona das pistas deportivas.
d) Área dos Tres Outerios, inclúe a zona de deportes aéreos, e a zona de deportes
aéreos, paraxe de Outerio de Enrique, e as paraxes de Campo Sabel e de Os
Pousos.
e) Área de Tres Regueiras
f) Área de aparcadoiros de borde
Superpoñéndose as dúas últimas áreas (Tres Outerios e Tres Regueiras) delimítase a
área do campo de golf.
Ademais, defínense as seguintes áreas onde non se prevén actuacións, ou se se prevén,
trátase de actuacións encamiñadas á integración das distintas actividades no medio
circundante.
g)
Área incluída na unidade de paisaxe "Cabo Silleiro-A Guarda": trátase dunha
zona moi visible dende Oia e toda a fronte marítima, cuxa conservación e
revexetación é importante para que a transición do uso forestal ao deportivo non
sexa excesivamente impactante no medio.
h) Área de borde do ámbito do Plan Especial: Ao igual que a zona incluída na unidade
de paisaxe do POL, esta área de borde plantexase dende o inicio co obxectivo que
se de unha transición entre o uso forestal e o deportivo de maneira que se
minimice ese impacto.
i) Área de Chan de Morrecán: Esta zona presenta unha pendente e unhas afeccións
que desaconsellan o seu desenvolvemento po lo que cumprirá unha función de
amortiguación dentro do ámbito.
C) XUSTIFICACIÓN DE CÓMO SE INCORPORAN NO PLAN OS OBXECTIVOS DE CALIDADE
PAISAXÍSTICA

En vista das características e usos que se vaian a dar en cada das áreas paisaxísticas, e
a situación actual do ámbito situada nunha área forestal, exponse medidas de integración
individualizadas para cada área paisaxística reflectida no plano NOR2 do Plan Especial.
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Así mesmo, a continuación enuméranse un resumo das medidas para adoptar que
garanten o cumprimento dos obxectivos de calidade paisaxística.
Medidas a adoptar para alcanzala integración paisaxística
No apartado 5 do presente documento inclúense unha serie de medidas detalladas para
alcanzar a integración das distintas actuacións. As máis importante dítaa a Lei 7/2008 de
protección da paisaxe de Galicia que establece a necesidade de que os proxectos que se
deriven do propio Plan Especial teñan un Estudo de Impacto e integración paisaxística (artigo
11), En concreto, este estudo de impacto e integración paisaxística deberá conter:
a) Unha diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores
paisaxísticos, visibilidade e fraxilidade da paisaxe.
b) As características principais do proxecto.
c) O impacto previsto do proxecto sobre os elementos que forman a paisaxe.
d) A xustificación de como se incorpora ao proxecto os obxectivos de calidade
paisaxística e as determinacións das directrices da paisaxe establecidas
para a unidade de paisaxe na que se pretende executar a actuación. O
contido deste apartado será preceptivo unha vez sexan aprobadas as
directrices da paisaxe.
e) Os criterios e medidas a adoptar para alcanzar a integración paisaxística do
proxecto.
A modo de resumo, as medidas preventivas e correctoras irán enfocadas da seguinte
forma:
a) Minimizar os impactos visuais na zona da paraxe de Outeiro de Enrique,
limitando as construcións autorizables nesa zona.
b) Crear un área de bordo no perímetro do Plan Especial que minimice o impacto
producido polo cambio de uso forestal a deportivo.
c) Establecer medidas de integración paisaxística en relación cos movementos de
terras tanto para o campo de golf que se proxecte como para as edificacións
e a urbanización necesaria.
d) Establecer condicións á edificación que eviten impactos producidos polas
características da construción.
D) RISCOS
Os riscos naturais presentes no ámbito son os riscos de incendios derivados do material
forestal presente, así como a posible erosión que se produciría no caso da eliminación da
cuberta vexetal actual e a súa non substitución.
De acordo ás consultas previas realizadas, e de acordo a informe emitido pola Secretaría
Xeral de Medio Rural e Montes, o Concello de Baiona foi declarado como zona de alto risco de
incendios forestais por Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio collendo
como base o risco espacial de incendio forestal.
A zona noroeste do ámbito foi afectada por un incendio forestal con código 2010360754
no ano 2014.
O artigo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, establece que os
equipamentos e as infraestruturas de uso sociorecreativo teñen a consideración de monte ou
terreo forestal, polo que o desenvolvemento dunha área deportiva extensiva compatible cos
valores naturais do ámbito non suporán un cambio de uso a efectos das limitacións
establecidas no artigo 59.3 da citada Lei.
O artigo 23 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia, modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia establece
as seguintes medidas de prevención a tomar cando a zona sexa de influencia forestal, como
neste caso:

B. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN

21

a) Asegurar a existencia dunha franxa perimetral de protección de 30 metros de
longo, ao redor da urbanización, edificación ou instalación, libre de
vexetación seca e coa masa arbórea rareada.
b) Nas zonas de alto risco de incendio, será necesario adoptar medidas especiais
de autoprotección pasiva da instalación fronte a posibles fontes de ignición
procedente de incendios forestais.
c) Presentar ante a Administración municipal un proxecto técnico de prevención e
defensa contra incendios forestais que garanta o cumprimento do que
establece esta Normativa.
E) ELEMENTOS NATURAIS, ESPAZOS PROTEXIDOS E HÁBITATS
No ámbito e no seu entorno próximo non se encontran elementos naturais nin espazos
Protexidos por lexislación específica.
De acordo ao Inventario Nacional de Hábitats, no entorno do ámbito encontrase o hábitat
4030 de Brezais secos europeos. Trátase de brezais mesófilos o xerófilos que crecen sobre
solos silíceos, podsolizados, en climas húmidos atlánticos ou sub-atlánticos, en zonas baixas e
de media montaña do Centro, Norte e Oeste de Europa.
Non se trata dun hábitat natural prioritario. Segundo a Sociedade Española de Bioloxía
de Conservación de plantas, pódese considerar como especies típicas do tipo de hábitat de
interese comunitario 4030 a Calluna vulgaris o Ulex europaeus e o Cistus psilosepalus entre
outras. Estas especies están presentes no sotobosque das plantacións forestais de pino e
eucalipto do ámbito de estudo pero nunha superficie que lles relega a ser secundarias cun
estado de conservación aceptable.
F) MOVILIDADE
I. Movilidade interna actual
O ámbito do Plan Especial está atravesado actualmente por algúns camiños que
conectan non só o ámbito internamente se non que serven para unir outras zonas entre si.
Dada a necesidade de manter a conexión previa existente entre zonas o Plan prevé a
reposición destes para garantir a súa continuidade.
II. Sendeiros
En Baiona existen multitude de sendeiros coma os que se citan a continuación:
 Senda GR 58 Sendeiro das Greas
 Paseo marítimo Baiona
 Paseo do Monte do Boi
 Paseo-carril bici Baiona – A Guarda
 Ruta dos Petroglifos
 Senda Fluvial do Río Fraga - Muiños de Baredo
 Senda Fluvial do Río Baíña
 Senda Verde dos Muíños de Baíña
 Estación Rupestre Outeiro dos Lameiros
 Estuario do Río Miñor
 Camiño Portugués a Santiago pola costa
Ningún se atopa no ámbito aínda que a GR-58 "Sendeiro das Greas" atópase a escasos
20 metros. Esta oportunidade de conexión peonil co ámbito, resulta moi interesante desde o
punto de vista da mobilidade polo que o Plan Especial preverá a mellora do camiño que
conecta coa Senda das Greas (GR-58).
III. Conexión con Baiona
A conexión principal do ámbito cos espazos más habitados realízanse a través da
estrada PO-2202. O ámbito encontrase a 6 Km. do núcleo urbano de Baiona a través da citada
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estrada e a 1 Km. da Área recreativa Chan da Lagoa, onde encontramos unha zona de
descanso con mesas e asadores.
G) RUIDO
Baiona non dispón dun mapa de ruídos de detalle. A situación actual do ámbito respecto
ao ruído ambiental é moi característica cunha única foto de emisión de ruídos, a estrada EP2202, que fai de límite leste do ámbito.
Para os efectos do desenvolvemento do artigo 7.2 da Lei 37/2003, do 17 de novembro,
do ruído, na planificación territorial e nos instrumentos de plan urbanístico, tanto a nivel xeral
como de desenvolvemento, incluirase a zonificación acústica do territorio en áreas acústicas de
acordo coas previstas na citada Lei. Dita zonificación acústica realizouse no presente Estudo
co que o Plan Especial propón, de acordo cos criterios, directrices e terminoloxía que se
describen no anexo V do Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a
Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de
calidade e emisións acústicas.
En concreto, todo o ámbito incluíuse como "Área acústica tipo c: Sectores do territorio
con predominio do uso recreativo e de espectáculos", debido ao uso deportivo que van ter
tódalas zonas dentro do Plan Especial.
A estrada EP-2202 non dispón de estudo de ruído de detalle xa que se trata dunha
estrada con pouco tráfico. Aínda que a implantación deste novo uso poida supor o aumento do
tráfico este non derivará nunha afección ás edificacións que se vaian a realizar no ámbito
debido a que se situarán, de acordo coa Normativa de Estradas, a unha distancia mínima de 15
metros da calzada. Esta separación considérase suficiente para cumprir os obxectivos de
calidade acústica establecida para os Sectores do territorio con predominio de uso recreativo e
de espectáculos.
H) PATRIMONIO CULTURAL
Non localizáronse elementos de interese arqueolóxico ou patrimonial relevantes no
ámbito.
I) INFRAESTRUTURAS
I. Abastecemento
A única auga actualmente dispoñible no ámbito do Plan Especial e a existencia de
algúns mananciais. Dadas as necesidades hídricas do Campo de Golf e a inexistencia de datos
sobre a capacidade destes mananciais formúlase una balsa de recollida de auga de chuvia.
O Plan Especial presenta un anexo que analiza as necesidades hídricas dos diferentes
usos que se expoñen e a viabilidade das fontes de abastecemento local.
A conclusión do devandito Estudo de recursos hídricos fai que sexa viable obter, a partir
da escorrentía de auga das diferentes regatas e unha rede de balsas de almacenamento, as
necesidades que se expoñen, establecendo as correspondentes necesidades tanto de
consumo como de almacenamento.
II. Saneamento
O punto de conexión máis próximo a rede de saneamento encontrase a 1900 m. en liña
recta. Esta situación fai que resulte conveniente resolver este servizo de modo autónomo.
III. Electricidade
A compañía proveedora plantexa tres puntos de conexión que se analizarán no apartado
3.2. analizándose os impactos máis importantes.

3. PROBLEMAS AMBIENTAIS EXISTENTES QUE SEXAN RELEVANTES PARA O PLAN.
A continuación enuméranse e analizan os principais problemas ambientais aos que o
Plan Especial ha feito fronte durante a súa elaboración:
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a) Protección dos hábitats fluviais
b) Integración na paisaxe
c) Afección ao POL
d) Recursos hídricos
e) Saneamento
f) Electricidade
g) Movilidade peonil
h) Risco de incendios
B) PROTECCIÓN DOS HÁBITATS FLUVIAIS
Existen tres regatas que discorren dentro do ámbito recollendo a escorrentía superficial.
Estas regatas, así como a vexetación de ribeira asociada, supoñen un conector ecolóxico local
, polo que a súa conservación é importante dentro do ámbito do Plan. Todos os usos, pero en
especial o campo de golf, polo seu carácter consumidor de solo, terán que garantir a
continuidade destes. Así mesmo, deberase garantilo caudal ecolóxico en toda a canle das
regatas.
C) INTEGRACIÓN NA PAISAXE
Tal e como se comentou anteriormente, o ámbito é unha zona forestal, con lugares moi
visibles e de gran fraxilidade visual, polo que calquera actuación ou uso construtivo que vaia a
darse deberá ser analizado, desde a súa dimensión, localización e orientación ata os materiais
para empregar..
D) AFECCIÓN AO POL
No ámbito do Plan Especial atópanse as siguintes áreas:
i.
ii.

Espazo de interese de protección de ladeira
Corredor ecolóxico

Tanto o Espazo de interese como o Corredor veranse minimamente afectados polo uso
campo de golf exposto no ámbito, pero non supoñen unha afección crítica aos devanditos
espazos, posto que non se prevé nesa zona a construción de ningunha edificación que poida
xerar impactos paisaxísticos. Con todo, co obxecto de minimizar as afeccións nesta zona
estableceranse medidas correctoras que o Plan deberá considerar.
E) RECURSOS HÍDRICOS
Non existe na zona de estudo un sistema de abastecemento que garanta as
necesidades hídricas que ten unha dotación deportiva destas características polo que o Plan
analizará e estudará a viabilidade dos recursos hídricos dispoñibles no propio ámbito e as
afeccións que isto pode xerar, así como as medidas correctoras para garantir a non afección
augas abaixo do ámbito..
F) SANEAMENTO
Dado que o punto de conexión máis próximo á rede de augas residuais atópase a
1.900m en liña recta e o escaso volume de augas residuais a verter fan necesario estudar un
sistema autónomo que solucione o tratamento destas augas. Dentro das posibilidades de
tratamento valorarase a reutilización das augas grises e mesmo as depuradas para diferentes
labores dentro do ámbito.
G) ELECTRICIDADE
No ámbito de estudo non hai punto de conexión coa rede eléctrica polo que se estudarán
as vantaxes e inconvenientes das diferentes alternativas que expón a compañía provedora
para conectar de maneira que se minimicen as afeccións ambientais garantindo a viabilidade
da infraestrutura.

24

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO DO PLAN ESPECIAL DE AS COSTEIRAS

H) MOVILIDADE PEONIL
Dada a natureza das actividades ás que se quere dar cabida no ámbito, estas téñense
que situar afastadas do solo urbano. Isto supón un contratempo desde o punto de vista da
mobilidade sustentable xa que limita a mobilidade peonil, polo que o Plan Especial contemplará
as posibles alternativas de conexión peonil, en especial a través do Sendeiro das Greas (GR58).
I) RISCO DE INCENDIOS
De acordo ás consultas previas realizadas, e de acordo a informe emitido pola Secretaría
Xeral de Medio Rural e Montes, o Concello de Baiona foi declarado como zona de alto risco de
incendios forestais por Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio collendo
como base o risco espacial de incendio forestal. A zona noroeste do ámbito foi afectada por un
incendio forestal con código 2010360754 no ano 2014.
De acordo á lexislación vixente na materia, deberanse tomar en conta na Normativa do
Plan Especial as medidas de prevención correspondentes para evitar os devanditos incendios
forestais.
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C. OBXECTIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS
1. OBXECTIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
A continuación defínense os obxectivos de índole ambiental que se tiveron en conta á
hora da redacción do Plan Especial, de acordo aos criterios de sustentabilidade recollidos pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
a) Favorecela integridade funcional dos sistemas naturais mediante
conservación dos hábitats fluviais e brezais existentes no ámbito.

a

b) Favorecela conectividade ecolóxica garantindo a continuidade das canles.
c) Preservar e protexela paisaxe mediante o análise do ámbito establecendo as
limitacións oportunas nas zonas máis sensibles e favorecendo a integración
paisaxística das actuacións.
d) Fomentala utilización dos recursos naturais susceptibles de ser utilizados,
promovendo medidas de redución de especies autóctonas por especies
autóctonas nas masas existentes.
e) Minimizalo consumo do solo e racionalizalo seu uso mediante a minimización
da ocupación da superficie estritamente necesaria.
f) Evitalos riscos naturais, especialmente o risco de incendios.
g) Favorecelo desenvolvemento económico sostible, optimizando a eficiencia das
actividades económicas.
h) Facilitala mobilidade eficiente e sostible mediante a minimización dos impactos
producidos polo tráfico.
i) Promovelo aforro enerxético mediante a planificación no Plan Especial dos
recursos dispoñibles.
j) Fomentalo uso de recursos enerxéticos renovables.
k) Garantilo funcionamento do ciclo hírdrico en tódalas súas fases e procesos,
estudiando os recursos hídricos dispoñibles e as demandas necesarias.
l) Garantilo mantemento da rede superficial, a calidade das augas e caudal
mínimo.
m) Promovelo aforro dos recursos hídricos, con especial atención á reutilización
de augas pluviais e residuais.
n) Garantilo tratamento das augas residuais. Selección de alternativas
o) Xestionalo fluxo de residuos e materiais, tratando de reutilizar e poñer en valor
os restos de sega e poda como fertilizantes naturais nas instalacións.

2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
A) CONSIDERACIÓNS PREVIAS
No estudo de distintas alternativas tívose en conta que o Plan Especial debe establecer
unhas condicións para a implantación do equipamento deportivo, sen fixar o lugar exacto das
edificacións, a posición das pistas para os distintos deportes, ou no campo de golf, a posición
dos buratos e das rúas.
En consecuencia, na preparación das alternativas, como tamén no Avance da opción
elixida, establécense zonas para cada unha das actividades deportivas previstas, tendo en
conta o impacto ambiental, paisaxístico que poden producir as edificacións ou actuacións sobre
o solo necesarias para atender as distintas prácticas deportivas, e o uso xeral do equipamento.
Neste sentido se distinguen as seguintes zonas:
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a) Zona edificación centro social: nela poderase situar a edificación destinada a
Centro Social (club, administración), piscina e área de xogo de nenos, sala
para prácticas de golf (indoor), almacén para material do campo de golf.
b) Zona pistas deportivas (descubertas): pistas de tenis, pádel, pista polideportiva
(balonmán, fútbol-sala, balonvolea, baloncesto)
c) Zona edificación centro hípico: pista cuberta, boxes, usos complementarios,
pista para competición.
d) Zona curro: área para a festa de rapa das bestas, apoio de centro hípico, pistas
de rodeo, valados, bancada.
e) Zona deportes aéreos: zona despexada de obstáculos, zona de estancia para
desfrutar das panorámicas que ofrece ese lugar, pequeno almacén para
apoio a práctica de deportes aéreos.
f) Campo de golf: inclúe balsas para almacenaxe de auga e rego por gravidade,
pequenas edificacións de servizos hixiénicos, almacén de maquinaria para
mantemento do campo de golf.
Para cada unha das zonas nas que se prevé a posibilidade de edificacións ou
pavimentación prevense superficies amplas, maiores que as que deberían utilizarse aínda co
programa de máximos, pois o Plan Especial establecerá as condicións que se deban cumprir
en cada unha: superficie máxima ocupada polo conxunto da edificación ou pavimentación,
superficie máxima de cada edificación ou pavimentación, distancias mínimas entre elas, etc.
B) DESCRICIÓN, VANTAXES E INCONVENIENTES DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS
Tralo estudo de distintas posibilidades de ordenación para a dotación deportiva, levouse
a cabo unha selección das tres alternativas que se recollen no plano ISA 8, e que son descritas
nos seguintes apartados, indicando as vantaxes e inconvenientes de cada unha.
A selección das alternativas tivo en conta os seguintes parámetros ambientais excluíntes
que permiten unha zonificación adaptada ao lugar no que se situará o Equipamento:
Pendentes. En tódalas alternativas se descartaron as zonas de maior pendente onde
calquera actuación puidera supoñer un gran movemento de terras e un impacto paisaxístico
importante, ademais dos conseguintes riscos de erosión posterior.
Presenza de canles e mananciais. Mantense os canles e ribeiras existentes cunha franxa
de protección mínima de 5 metros e crease unha franxa de protección arredor dos mananciais
que se atopan dentro do ámbito.
Integración na paisaxe. Manterase no estado actual, ou con pequenas actuacións de
revexetación todo o borde do ámbito, con distinta entidade segundo o contexto, evitando así un
cambio brusco do natural ao artificial, aínda que o artificial sexa tan suave como pode ser un
campo de golf. Especial entidade ten esta zona no extremo nordés do ámbito, paraxe Chan do
Morrecan, para non afectar aos mananciais existentes alí, e no límite oeste do ámbito do Plan,
pola afección do Plan de Ordenación do Litoral, que identifica nestes solos:
Zonas de arboredo compacto. Pese a que todo o ámbito atopase repoboado por unha
plantación forestal en maior ou menor grado de desenrolo e densidade, as zonas de arboredo
máis compacto e de maior porte exclúense dunha zonificación que supoña edificación e polo
tanto a súa tala masiva e intégranse dentro do campo de golf. Ademais en tódalas alternativas
se conserva e protexe o arboredo que se atopa en zonas de pendentes pronunciada e próxima
a canles, ademais do perímetro exterior de todo o ámbito.
Común as tres alternativas é o modo no que se atende as necesidades de
abastecemento de auga, mediante unha balsa de recollida na zona do ámbito do Plan Especial
que ten unha conca de recollida de mais superficie, e o bombeo dende esa balsa os depósitos
para consumo de auga nas edificacións que o necesitan e a balsas de almacenaxe e rego
situadas en distintas zonas do campo de golf de modo que permitan o seu rego por gravidade.
Tamén común as tres áreas a zona prevista para o curro, pois é a que terá un mellor
acceso para as bestas, sen atravesar o resto do ámbito destinado os distintos deportes.
Ase mesmo nas tres alternativas, formúlase situar no extremo noroeste do ámbito do
Plan Especial, no paraxe Outeiro de Enrique a zona para a práctica de deportes aéreos e un
acondicionamento mínimo para aproveitar as espléndidas panorámicas que ofrece este lugar.
a) Incluído na unidade de paisaxe "Cabo Silleiro - A Guarda"
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b) Pertencente ao Corredor Ecolóxico
c) Espazo de protección de ladeira.
Na descrición de cada unha das tres alternativas que se recollen a continuación, omítese
a referencia as zonas que son comúns as tres.
I. Alternativa cero, o de non actuación
Esta alternativa consiste en mantelo ámbito do Plan Especial na situación actual, cun
uso eminentemente forestal, deixando as dotacións e equipamentos planeados sen instaurarse
neste ámbito.
Tanto o PXOM de Baiona coma a memoria do Plan Especial analiza a necesidade e
oportunidade destas instalacións dende un punto de vista socioeconómico. Así mesmo, dado
que se trata dunha área deportiva extensiva a emprazarse en solo rústico, durante a
tramitación do PXOM analizáronse outros potenciais emprazamentos admisibles dende o punto
de vista ambiental definíndose finalmente o ámbito recollido neste Plan Especial.
Tal e como xa se estudiou no PXOM observase que a realidade ambiental actual do
ámbito, unha zona de replantación forestal sen valores ambientais de estrita protección
destacable, podería albergar unha actividade como a que se está propón sempre e cando se
teñan en consideración os obxectivos e criterios ambientais e de sustentabilidade establecidos
no apartado 3.1 deste Estudo e se analicen, prevexan e minimicen tódolos posibles impactos
negativos.
II. Alternativa 1
As actividades que esixen edificación sitúanse próximas –aínda que non contiguas- a
estrada: ao noroeste (pasaxe Chan de Morrecan) o centro de equitación; ao sur, no paraxe
Pedras Brancas o Centro Social, e contiguo ao norte as pistas deportivas. Os aparcadoiros
sitúanse nunha banda paralela a estrada, en grupos descontinuos separados por vexetación e
contando cun viario de servizo que concentre nun punto o acceso dende a estrada; xunto ao
Centro Social, situaríase unha pequena área de aparcadoiro.
Vantaxes. Concentración da zona edificada que, ademais apoiase na estrada EP-2202,
esixindo poucos viarios no interior do ámbito do Plan Especial. As pistas deportivas quedan
preto do Centro Social pero a suficiente distancia, de modo que queda con espazo libre o seu
arredor. Respecta e non altera as zonas con máis pendente ou maior vexetación e deixa os
canles integrados no campo de golf libres de edificacións moi próximas. Deixa para o campo
de golf unha superficie (26,29 ha) capaz para un campo de 18 buratos.
Inconvenientes. A zona hípica queda illada do centro social, inda que isto pode ter
algunhas vantaxes, ten o gran inconveniente de disgregar a zona de maior actividade, e deixar
o centro hípico desconectado do centro social. Tamén a agrupación de cabalos nese lugar
podería afectar negativamente aos mananciais próximos. A separación do centro hípico da
zona previsto para o curro fai que esta zona quede sen uso durante a maior parte do ano. A
mesma separación do centro hípico o centro social, esixe dúas zonas de aparcadoiros de certa
entidade.
A continuación, a modo de resumen establécese unha táboa sintética coas variables
estudiadas, a afección que xera e a valoración desa afección.
Variables

Afección

Valoración

Relieve

A zona presenta un relieve ondulado con
distintas zonas. A existencia de diversas
zonas de construcción xerarán modificación
de relieve importante ademais do Campo de
Golf

Moi alta

Canles e ribeiras

Na zona existen varios regatos a ter en conta
para garantila non afección

Alta

Ocupación do solo

Ao existir diversas zonas de edificación o
consumo de solo, e o seu impermeabilizado
en comparación con outras alternativas
verase aumentado.

Alta

Cuberta vexetal

Afecta a masas forestais e pastos.

Media-Baixa
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Variables

Afección

Valoración

Fauna

Non se atopou presenza de fauna protexida

Baixa

Paisaxe

Transformación da paisaxe forestal en
paisaxe humanizada, con impactos visuais
múltiples ao existir diversas zonas con
edificación

Moi Alta

Patrimonio cultural

Sen incidencia

-

Riscos

O ámbito do Plan Especial sitúase en zona
de risco de incendio, e ao noroeste existe un
ámbito que sufriu un incendio, polo que
deberán considerarse medidas protectoras.

Media-Baixa

Áreas de interese

Existe un Área de Protección de Ladeira do
POL e corredores ecolóxicos que deberán
ser tidos en conta na zonificación

Alta

Consumo de auga

Incremento elevado dos requirimentos
hídricos pola auga de rego

Alta

Residuos e augas
residuais

Incremento moderado en función das
instalacións e o número de usuarios

Media

Ruído

Sen incidencia relevante debido a que o
tráfico que se xerará non se resultará
significativo

Baixa

III. Alternativa 2
A zona do Centro Social sitúase algo o norte do paraxe As Costeiras, na ladeira que
verte as súas augas cara as Tres Regueiras, algo distanciada da estrada, e separada dela por
unha banda de aparcadoiros; ao norte desta zona, preto do paraxe Chan do Morrecan pero
respectando os solos nos que se sitúan uns mananciais e as correspondentes conducións de
auga, se situarían as pistas deportivas.
O centro hípico situaríase ao sur do paraxe de Pedra Branca, preto do límite sur do
ámbito, cunha construción contra terreo que permita absorber a altura necesaria para a pista
cuberta sen superala altura establecida no PXOM para este ámbito.
Vantaxes. O Centro Social queda nunha posición central, con boas vistas cara o
pequeno val que forman as Tres Regueiras; cara o paraxe Chan do Morrecan, onde están os
mananciais, sitúanse as pistas que non suporán unha afección negativa para os mananciais. O
Centro hípico sitúase preto da zona prevista para o curro, o que tería a vantaxe de aproveitar
durante o ano esa zona para as actividades ecuestres. Respecta e non altera as zonas con
máis pendente ou maior vexetación. A superficie dispoñible para o campo de golf (25,87 ha)
pode ser suficiente para un campo de 18 buratos, inda que deixe menos liberdade para o seu
deseño.
Inconvenientes. A separación do Centro social ao Centro hípico esixe dous viarios de
acceso dende a estrada; ademais, para o acceso ao campo de golf, non resultaría natural
pasar polo centro social. A disgregación desas tres actividades -centro social-pistas deportivas,
golf, hípica- leva consigo unha dispersión dos aparcadoiros, e por tanto esixiría unha maior
superficie de rodadura. Aínda que o centro hípico e o curro están preto, a conexión non é
directa, aínda que podería conseguirse con pouca variación das zonas que se reflexan no
plano. O regato situado máis o norte atópase dentro da zona de edificación do Centro social e
as pistas deportivas polo que estará máis sometida a presión antrópica.
Como na alternativa anterior engádese una táboa sintética coas variables estudadas.
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Variables

Afección

Valoración

Relieve

A zona presenta un relieve ondulado con
distintas zonas. A existencia de diversas
zonas de construción xerarán modificacións
de relieve importantes ademais do Campo de
Golf.

Moi alta
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Variables

Afección

Valoración

Canles e ribeiras

Na zona existen varios regatos a ter en conta
para garantila non afección. Ademais a
urbanización sitúase preto do canle
existente.

Moi Alta

Ocupación do solo

Ao existir diversas zonas de edificación, o
consumo de solo, e o seu impermeabilizado
en comparación con outras alternativas
verase aumentado.

Alta

Cuberta vexetal

Afecta a masas forestais e pastos.

Media-Baixa

Fauna

Non se atopou presenza de fauna protexida.

Baixa

Paisaxe

Transformación de paisaxe forestal en
paisaxe humanizada, con impactos visuais
múltiples ao existir diversas zonas con
edificación.

Muy Alta

Patrimonio cultural

Sin incidencia.

-

Riscos

O ámbito do Plan Especial sitúase en zona
de risco de incendio, e ao noroeste existe un
ámbito que sufriu un incendio, polo que
deberán considerarse medidas protectoras.

Media-Baixa

Áreas de interese

Existe un Área de Protección de Ladeira do
POL e corredores ecolóxicos que deberán
ser tidos en conta na zonificación.

Alta

Consumo de auga

Incremento elevado dos requirimentos
hídricos pola auga de rego.

Alta

Residuos e augas
residuais

Incremento moderado en función das
instalacións e o número de usuarios.

Media

Ruído

Sen incidencia relevante debido a que o
tráfico que se xerará non resultará
significativo.

Baixa

IV. Alternativa 3
A zona do centro social sitúase no paraxe de Peña Branca, deixando ao oeste a zona de
pistas e ao sueste o Centro Hípico. Esta edificación, como na alternativa 2 situaríase contra
terreo, reducindo así o seu impacto visual. A maior parte dos aparcadoiros situaríanse diante
do Centro Social e do Centro Hípico, aínda que o Plan permitiría situar algúns aparcadoiros
nunha banda de pouca profundidade paralela á estrada. Esta posibilidade que utilizaríase só no
caso de que a demanda o esixa, disporase separada da estrada por unha banda arborada e un
viario de servizo que unificaría nun único punto a entrada e saída do equipamento deportivo
dende a estrada.
Vantaxes. O Centro social ocupa unha posición central podendo actuar coma un
conector entre as distintas actividades (golf, deportes en pista, piscina, hípica); esta situación
concentra a actividade e ofrece máis posibilidades de contacto social. Por outra parte, esta
disposición permite concentrar a maior parte dos aparcadoiros nesta zona, o que permite un
maior aproveitamento das prazas dispoñibles, e por tanto menos superficie natural alterada. As
edificacións sitúanse nunha das zonas do ámbito de maior altura, por tanto con mellores vistas.
A zona de pistas e máis ampla o que permite situalas con maior independencia e mellor
adaptadas ao terreo.
A integración do centro hípico coa zoa destinada ao curro é total, co conseguinte mellor
aproveitamento ao longo do ano. É a opción que deixa unha maior superficie (30,76 ha) e máis
continua para o campo de golf, o que proporcionará unha maior liberdade para o seu deseño.
É a alternativa que a priori resulta menos consumidora de solo, ao estar tódalas zonas
con volumes edificatorios concentrados. Ademais tamén resulta a alternativa menos
dependente de vehículo ao estar tódalas dotacións contiguas, non necesitando tan longos
conectores.
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Inconvenientes. A concentración das actividades levará consigo unha concentración dos
aparcadoiros, aínda que cun deseño axeitado utilizando os desniveis, o arboredo, superficies
verdes duras e drenantes, o seu impacto non tén porque ser maior que si os aparcadoiros
estivesen máis distribuídos.
Coma nas outras alternativas inclúese a continuación, a xeito de resume, una táboa
sintética coas variables estudadas.
Variables

Afección

Valoración

Relieve

A zona presenta un relieve ondulado con
distintas zonas. A concentración da
edificación e a súa situación en zona cha,
minimizan os movementos de terra. Non
obstante, a valoración mantense alta debido
á necesidade de modificación do relieve do
campo de Golf.

Alta

Canles e ribeiras

Na zona existen varios regatos a ter en conta
para garantila non afección.

Media

Ocupación do solo

A edificación e as instalacións concéntranse
nunha zona, polo que se minimiza a
superficie ocupada e impermeabilizada.

Alta

Cuberta vexetal

Afecta a masas forestais e pastos.

Media-Baixa

Fauna

Non se atopou presenza de fauna protexida.

Baixa

Paisaxe

Transformase a paisaxe forestal en
humanizada. Non obstante, minimízanse os
impactos visuais das edificacións ao
concentrarse.

Media-Alta

Patrimonio cultural

Sen incidencia.

-

Riscos

O ámbito do Plan Especial sitúase en zona
de risco de incendio, ao noroeste existe un
ámbito que sufriu un incendio, polo que
deberán considerarse medidas protectoras.

Media-Baixa

Áreas de interese

Existe un Área de Protección de Ladeira do
POL e corredores ecolóxicos que deberán
ser tidos en conta na zonificación.

Alta

Consumo de auga

Incremento elevado dos requirimentos
hídricos pola auga de rego.

Alta

Residuos e augas
residuais

Incremento moderado en función das
instalacións e o número de usuarios.

Media

Ruído

Sen incidencia relevante debido a que o
tráfico que se xerará non resultará
significativo.

Baixa

3. ALTERNATIVAS ESTUDADAS EN RELACIÓN COAS INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS, DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E CAMIÑOS INTERIORES DO ÁMBITO
A) INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
Para a conexión coa Rede eléctrica existente, o operador eléctrico facilitou tres
posibilidades en función das necesidades eléctricas necesarias. A continuación detallanse, as
vantaxes e inconvenientes propostos. No plano ISA7, pódese velo emprazamento das distintas
alternativas.
a) Opción 1: Enganche dende a parte suroeste do ámbito, pola liña MT Baiona –
Oia. É o punto de conexión máis próximo ao ámbito.
b) Opción 2: Enganche dende o norte do ámbito, na Parroquia de Baredo.
c) Opción 3: Enganche dende o nordeste do ámbito, na Parroquia de Baíña, sobre
apoio de MT próximo á estrada EP-2202 que conduce ao ámbito.
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A opción 1 resulta o punto de conexión máis próximo ao ámbito polo que a priori pode
resultala que menos afección xera. Por outro lado, todo o trazado atópase dentro do Espazo de
protección de Ladeira establecido polo POL. Este trazado xeraría un impacto visual moi
importante ao situarse nunha zona de gran visibilidade ao estar en ladeira.
A opción 2 suporía unha brecha sobre todo o monte comunal, que xeraría multitude de
afeccións á vexetación, á fauna e ao espazo fluvial, ademais de ter unha lonxitude importante.
A opción 3 trátase do punto máis afastado do ámbito (3.940 ml.), sen embargo realizala
conexión apoiándose na estrada EP-2202 minimizaría as afeccións tanto a vexetación como ao
solo. Ademais, non suporía a afección a ningún espazo protexido polo que se considera a
opción máis viable dende o punto de vista ambiental.
B) ABASTECEMENTO
Xunto coa documentación do Plan Especial incorporase un estudo de necesidades
hídricas onde se analizan os requirimentos hídricos deste tipo de instalacións deportivas,
facendo especial fincapé no campo de golf xa que é unha instalación cuxas necesidades de
rego son moi significativas.
Dito estudo realizouse principalmente para vela viabilidade da instalación se unicamente
estivera dispoñible a escorrentía superficial das regatas da zona, pero non pecha a porta a
outras fontes de auga, coma os pozos, aínda que sexa en casos excepcionais.
En dito estudo constatase que nas condicións máis adversas das que historicamente se
dispoñen de datos, sempre e cando existan reservas de outros anos máis chuviosos, para a cal
as instalacións de almacenamento de auga teñen que estar correctamente dimensionadas,
ditas instalacións son viables.
En conclusión, aínda co estudo realizado o abastecemento de auga poderá resolverse
mediante recollida e almacenaxe da escorrentía, prevese a instalación dun pozo para facer
fronte a posibles eventualidades.
C) SANEAMENTO
Analizáronse distintas alternativas. A primeira alternativa e que finalmente foi descartada,
propón resolver o saneamento in situ mediante unha fosa séptica.
A segunda e dende o punto de vista ambiental, a priori, máis aconsellable dado que se
aproveita unha instalación de depuración xa existente sería conectar á rede de augas
residuais do Concello. A esta alternativa súmase a necesidade de aproveitamento das augas
pluviais recollidas na edificación e no ámbito da dotación, que serán conducidas ás balsas de
auga do campo de golf. Polo tanto a solución é máis integral e sostible, xa que se tratan as
augas residuais na EDAR e as pluviais reaproveitanse para rega.
D) CAMIÑOS INTERIORES DO ÁMBITO
Como xa se comentou en apartados anteriores do Estudo, o ámbito presenta multitude
de camiños de uso interior, pero non só conectan a zona, senón que comunican zonas
colindantes. Analizase a alternativa de mantelos camiños coma na actualidade evitando novas
impermeabilizacións pero dadas as necesidades técnicas e de seguridade do campo de golf
observase que esta alternativa é inviable.
Por esta razón, a normativa do Plan Especial prevé a reposición en función do trazado
final dos diferentes proxectos, así como a mellora do camiño que conecta coa Senda das
Greas (GR-58).
O ámbito do Plan Especial está atravesado actualmente por algúns camiños, o Plan
prevé a súa reposición dentro do propio ámbito; así como a mellora do camiño que conecta coa
Senda das Greas (GR-58).

4. OPCIÓN ELIXIDA E O SEU POSIBLE DESENVOLVEMENTO
Sopesando vantaxes e inconvenientes elixiuse como máis favorable e a que mellor
responde aos obxectivos tanto ambientais coma da propia dotación deportiva, a alternativa 3.
Ademais da avaliación técnica e ambiental para a avaliación económica consideráronse
dúas fases, tal como se expón no Plan de Etapas do Plan Especial e na súa avaliación
económica.
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Como medida para o mellor estudo das diversas zonas do ámbito e os posibles impactos
potenciais, o Plan Especial delimita unhas áreas paisaxísticas con similares características
ambientais, deste xeito minimízanse os impactos xerados.
En canto ao abastecemento, visto o estudo realizado, o abastecemento de auga poderá
resolverse mediante recollida e almacenaxe da escorrentía. Non obstante, prevese un pozo
para facer fronte a posibles eventualidades.
En canto ao saneamento, considerouse resolver o tratamento das augas residuais
mediante conexión á EDAR municipal. As augas pluviais resolveranse mediante canalización
ás balsas do campo de golf, para o seu aproveitamento para a rega do campo.
En canto aos camiños existentes e de conexión que se atopan dentro da zona obxecto
de estudo, o Plan Especial prevé a súa reposición dentro do propio ámbito; así como a mellora
do camiño que conecta coa Senda das Greas (GR-58).
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D. ANÁLISE DOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS NO MEDIO
1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS
INDIVIDUALIZADOS PARA CADA ÁREA PAISAXÍSTICA ESTABLECIDA NO PLAN
ESPECIAL

A continuación achégase a matriz de impactos para cada Área Paisaxística (AP), cuxa
delimitación se pode observar no plano NOR2.0, así como as diferentes infraestruturas
necesarias co obxectivo de establecer medidas correctoras individualizadas para cada
proposta.
Os atributos considerados son:
Signo: o signo alude ao carácter beneficioso (+)ou prexudicial (-)ou difícil de
predicir coa información actualmente dispoñible (X) do impacto sobre a variable
considerada.
Intensidade: grao de incidencia sobre o factor ambiental, no ámbito específico no
que actúa. Valórase como baixa, media ou alta.
Directo / Indirecto: indica se a afección prodúcese no ámbito concreto da
actuación ou se pola contra indirectamente afecta a zonas lindeiras.
Simple /acumulativo / sinérxico: considérase simple aquel efecto que se
manifesta sobre un só compoñente ambiental, ou cuxo modo de acción é
individualizado, sen consecuencias na indución de novos efectos, nin nas da súa
acumulación, nin na da súa sinerxía. Acumulativo é aquel que ao prolongarse no
tempo a acción do axente indutor, incrementa progresivamente a súa gravidade,
ao carecerse de mecanismos de eliminación con efectividade temporal similar á
do incremento do axente causante do dano. Sinérxico é aquel que se produce
cando o efecto conxunto da presenza simultánea de varios axentes supón unha
incidencia ambiental maior que o efecto suma das incidencias individuais
contempladas illadamente.
Reversibilidade: considérase reversible ou irreversible aquel impacto que, unha
vez eliminado ou desaparecido, produce ou non produce a volta ao estado inicial
da variable estudada.
A) AP1_ÁREA DO CAMPO DE GOLF:
Trátase da zona destinada ao desenvolvemento e execución dos buratos do campo de
golf, o campo de prácticas ou a escola de golf. Esta área ocupa case a totalidade da superficie.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

signo
(-)

intensidade
Alta

Directo/indirecto
Directo

Sinerxía
Acumulativo

Reversibilidade
Reversible

(-)

Alta

Directo

Acumulativo

Reversible

(-)

Alta

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Irreversible

(-)

Alta

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

(-)

Baixa

Directo

Acumulativo

Irreversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)

Alta

Directo

Acumulativo

Reversible

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-
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Dada a magnitude e extensión desta área paisaxística os impactos que se producen en
canto á potencial modificación do relevo, afección a canles e ocupación do solo son de
intensidade alta.
Existe unha pequena zona que afecta o Espazo de protección do ladeira do POL. Así
mesmo, esta área paisaxística sitúase sobre unha zona incendiada, polo que se deberán
establecer as correspondentes medidas preventivas e correctoras para minimizar os riscos e
afeccións que se producen.
Cabe destacar o impacto paisaxístico que se produce con esta actuación, polo que se
deberán garantir a integración na paisaxe mediante a aplicación de medidas correctoras.
B) AP2_ÁREAS SOCIAL E DEPORTIVA:
Inclúe a edificación do centro social, así como o resto de edificacións e instalacións
complementarias vinculadas ao campo de golf e os usos deportivos. Sitúase ao sueste do
ámbito lindando ca AP3.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

signo
(-)

intensidade
Media

Directo/indirecto
Directo

Sinerxía
Simple

Reversibilidade
Reversible

(-)

Media

Directo

Acumulativo

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Irreversible

(-)

Alta

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

(-)

Medio

Directo

Acumulativo

Irreversible

-

-

-

-

-

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

-

-

-

-

-

As instalacións e edificacións que se prevén suporán un impacto sobre a ocupación do
solo e o relevo, que se traducirá nun impacto paisaxístico que deberá ser corrixido mediante as
correspondentes medidas de integración.
Nesta área atopamos unha regata que deberá ser tida en conta na urbanización para
minimizar as potenciais afeccións a esta. Doutra banda, dado que se atopa nunha zona de alto
risco de incendio nun medio forestal, deberán establecerse as correspondente medidas
preventivas para evitar incendios.
C) AP3_ÁREA ECUESTRE:
Inclúe a zona do centro hípico e a do curro, situada ao sueste do ámbito. As instalacións
que inclúe son as o centro hípico, as pistas vinculadas á hípica e o curro cos espazos
necesarios para a recepción e cercado dos cabalos ao aire libre
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
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signo
(-)

intensidade
Media

Directo/indirecto
Directo

Sinerxía
Simple

Reversibilidade
Reversible

(-)

Media

Directo

Acumulativo

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Irreversible
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Variables
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

signo
(-)

intensidade
Alta

Directo/indirecto
Directo

Sinerxía
Sinérxico

Reversibilidade
Reversible

-

-

-

-

-

(-)

Medio

Directo

Acumulativo

Irreversible

-

-

-

-

-

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

-

-

-

-

-

As instalacións e edificacións que se prevén suporán un impacto sobre a ocupación do
solo e o relevo, que se traducirá nun impacto paisaxístico que deberá ser corrixido mediante as
correspondentes medidas de integración.
Nesta área atopamos unha regata que deberá ser tida en conta na urbanización para
minimizar as potenciais afeccións a esta. Doutra banda, dado que se atopa nunha zona de alto
risco de incendio nun medio forestal, deberán establecerse as correspondente medidas
preventivas para evitar incendios.
D) AP4_ÁREA DE DEPORTES AÉREOS:
Inclúe a zona de deportes aéreos, situado ao noroeste do ámbito, que inclúe unha área
para a práctica de deportes aéreos como o lanzamento en parapente e ala delta.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

Signo
(-)

Intensidade
Baixo

Directo/indirecto
Directo

Sinerxía
Simple

Reversibilidade
Reversible

-

-

-

-

-

(-)

Medio-baixo

Directo

Simple

Reversible

(-)

Medio-baixo

Directo

Simple

Irreversible

(-)

Alto

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

(-)

Medio

Directo

Acumulativo

Irreversible

-

-

-

-

-

(-)

Baixo

Directo

Simple

Reversible

(-)

Baixo

Directo

Simple

Reversible

-

-

-

-

-

As instalacións e edificacións que se prevén supoñerán un impacto sobre a ocupación do
chan e o relevo relativamente baixo, pero ao atoparse nunha zona moi visible impacto
paisaxístico será significativo e deberá ser minimizado mediante as correspondentes medidas
de integración.
A área paisaxística atópase nunha zona de alto risco de incendio nun medio forestal,
polo que deberán establecerse as correspondentes medidas preventivas para evitar incendios.
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E) AP5_ÁREA “OS POUSOS-A SIERRA”:
Inclúe os solos do ámbito do Plan que verten augas cara ao oeste, nela só se permite o
mantemento do arboredo actual e a súa revexetación con especies autóctonas. Prevese tamén
abrir unha senda peonil que de continuidade a camiños que deixará interrompidos o campo de
golf e que conectan zonas de fóra do ámbito entre si.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

Signo
-

Intensidade
-

Directo/indirecto
-

Sinerxía
-

Reversibilidade
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)

Media

Directo

Simple

Irreversible

(+)

Media

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)

Media

Directo

Simple

Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A delimitación desta área paisaxística supón un impacto positivo, xa que exerce de
banda de protección e transición entre o uso de campo de golf e o forestal. Ademais desta
maneira protéxese o ámbito do POL e abre a posibilidade da revexetación desta zona.
A única actuación prevista que pode supoñer un impacto sobre a ocupación do solo e a
cuberta vexetal é a creación dun camiño que comunique diferentes zonas tanto de fóra como
de dentro do ámbito do Plan Especial.
F) AP6_ÁREA DE CHAN DE MORRECÁN:
Situado no extremo nordeste do ámbito inclúe no seu interior algúns pozos e conducións
para o abastecemento da parroquia de Baredo; estes solos mantéñense no seu estado e uso
actual de conservación das infraestruturas e arboredo existente, coa revexetación que sexa
oportuna con especies autóctonas.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
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Signo
-

Intensidade
-

Directo/indirecto
-

Sinerxía
-

Reversibilidade
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)

Media

Directo

Simple

Irreversible

(+)

Media

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Variables
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

Signo

Intensidade

Directo/indirecto

Sinerxía

Reversibilidade

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

A delimitación desta área paisaxística supón un impacto positivo, xa que exerce de
banda de protección e transición entre o uso de campo de golf e o forestal. Ademais desta
maneira protéxese o mananciais e as infraestruturas de abastecemento de Baredo e abre a
posibilidade da revexetación desta zona.
G) AP7_ÁREA DE BORDE DO ÁMBITO:
Situada no perímetro do ámbito cando nel non se sitúa ningunha das dúas áreas
anteriores (AP5 ou AP6), esta área serve de transición entre as dotacións e o espazo natural
que lle rodea, minimizando o seu impacto paisaxístico. Nela manterase a vexetación actual
realizando a revexetación precisa para evitar a impresión dun límite artificial; as únicas
actuacións construtivas permitidas serán aquelas que esixirán as balsas de recollida de auga
previstas.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

Signo
-

Intensidade
-

Directo/indirecto
-

Sinerxía
-

Reversibilidade
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)

Media

Directo

Simple

Irreversible

(+)

Media

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A delimitación desta área paisaxística supón un impacto positivo xa que exerce de banda
de protección e transición entre o uso de campo de golf e o forestal. Considérase unha medida
de integración paisaxística do campo de golf.

2. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS
INDIVIDUALIZADOS PARA AS INFRAESTRUTURAS NECESARIAS PARA O
DESENVOLVEMENTOS DO PLAN ESPECIAL

A continuación achégase a matriz de impactos para as diferentes infraestruturas
necesarias co obxectivo de establecer medidas correctoras individualizadas para cada
proposta.
Os atributos considerados son os mesmo que no apartado anterior.
A) ABASTECEMENTO
O Estudo de recursos hídricos anexo ao Plan Especial recolle como fonte de
abastecemento o aproveitamento da escorrentía mediante a captación desde as regatas
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existentes no ámbito e a súa distribución a través de balsas situadas en distintos puntos do
ámbito para a súa utilización posterior.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

Signo
(-)

Intensidade
Alta

Directo/indirecto
Directo

Sinerxia
Simple

Reversibilidade
Reversible

(-)

Alta

Directo

Sinérxico

Reversible

(-)

Baixa

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Acumulativo

Irreversible

(+)

Media

Directo

Sinérxico

Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-)

Media

Directo

Acumulativo

Irreversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O principal impacto que producirá é a afección ás diferentes regatas onde se captará a
escorrentía. Isto pode traer consigo a detracción de caudal que pode traer impactos “augas
abaixo” se non se deixa o caudal ecolóxico correspondente.
O resto de impactos prodúcense pola ocupación da superficie da lámina de auga tanto
na propia canle como nas balsas de almacenamento. Este sistema de balsas creará un novo
hábitat no ámbito de estudo que será positivo, xa que pode atraer a avifauna á zona
aumentando a biodiversidade do emprazamento.
B) SANEAMENTO
O método de saneamento para as augas residuais resolverase mediante conexión á
EDAR municipal. En canto ás augas pluviais resolverase mediante aproveitamento e
conducción ás balsas do campo de golf, para reaproveitalas para rega.
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Variables

signo

intensidade

Directo/indirecto

Sinerxia

Reversibilidade

Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación de
solo
Cuberta vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo de
auga
Residuos e
augas residuais
Ruído

(-)

Baixa

Directo

Simple

Reversible

(-)

Baixa

Indirecto

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)
(-)
(-)

Media
Baixa
Baixa

Directo
Indirecto
Directo

Simple
Simple
Simple

Irreversible
Reversible
Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-)

Media

Directo

Acumulativo

Irreversible

(-)

Media

Directo

Acumulativo

Irreversible

-

-

-

-

-
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Os impactos que se producen por esta solución de saneamento soterrada produciranse
na fase de obras e afectarán temporalmente. Por esta razón terase en conta as
correspondentes medidas correctoras a incluir no proxecto de instalación de esta infraestrutura.
C) ELECTRICIDADE
A condución eléctrica soterrada paralela á estrada resulta a opción elixida.
Variables
Relieve
Canles e
ribeiras
Ocupación
de solo
Cuberta
vexetal
Fauna
Paisaxe
Patrimonio
cultural
Riscos
Áreas de
interese
Consumo
de auga
Residuos
e augas
residuais
Ruído

Signo
(-)

Intensidade
Baixa

Directo/indirecto
Directo

Sinerxía
Simple

Reversibilidade
Reversible

(-)

Baixa

Indirecto

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Reversible

(-)

Media

Directo

Simple

Irreversible

(-)
(-)

Baixa
Baixa

Indirecto
Directo

Simple
Simple

Reversible
Reversible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Os impactos que xerará esta condución eléctrica soterrada produciranse na fase de
obras e afectarán temporalmente. Por esta razón estableceranse medidas correctoras a ter en
conta na redacción do proxecto de execución desta instalación.
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E. MEDIDAS PREVISTAS
1. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS A NIVEL
XERAL NO PLAN ESPECIAL PARA TODAS AS ÁREAS
A) AFECCIÓN AO RELEVO
Nos proxectos de desenvolvemento deste Plan Especial, co obxectivo de minimizar as
afeccións ao relevo e os movementos de terra, a Normativa recolle o seguinte artigo que
establece as condicións para cumprir polo proxecto neste aspecto:
Acondicionamento do terreo
As pendentes que se produzan por modificación da topografía do terreo
plantaranse con vexetación autóctona adecuada para a orientación desa pendente.
Sempre que sexa posible evitaranse pendentes maiores do 30% e muros de
contención de máis de 150 cm de altura. Cando a funcionalidade das dotacións previstas
e a súa accesibilidade esixan superar estas limitacións deberá xustificarse na memoria
do correspondente proxecto.
En calquera caso, todas as edificacións e pistas deportivas deberán ser accesibles
a través de itinerarios peonís que cumprirán as condicións establecidas na Orde
VIV/561/2010, polo que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de
accesibilidade; no previsto desenvolvemento regulamentario do Artº 6 da Lei 10/2014, do
3 de decembro, de accesibilidade.
B) AFECCIÓN Á VEXETACIÓN
As zonas do ámbito onde non se prevé ningún tipo actuación ou se identifique
vexetación a conservar deberase acoutar para evitar a afección de maquinaria durante a
execución do proxecto. A Normativa recolle o seguinte artigo:
Cautelas para mantemento da vexetación existente
Na execución das obras previstas en calquera das áreas e no momento de facer o
reformulo acoutarase a zona de actuación para reducir ao máximo a afección que poida
sufrir a vexetación existente durante as obras, polo movemento das máquinas que se
utilicen, provisión de materiais, etc.
As plantacións para realizar nos diferentes proxectos serán preferentemente
especies autóctonas propias da zona. Neste sentido a Normativa nos seus diversos
artigos recolle este aspecto.
C) AFECCIÓN ÁS CANLES
O deseño das diferentes áreas paisaxísticas deberá manter o canle actual, establecendo
unha zona de protección de 5 metros a cada lado das diferentes canles que se deberán
integrar no deseño. A Normativa integra este aspecto para ter en conta no seguinte artigo:
I. Regatos, fluviais e mantemento de vexetación.
O deseño do campo de golf deberá integrar os regatos e cursos fluviais existentes,
prevendo a rexeneración mediante plantación de especies autóctonas das zonas de influencia
fluvial nas que non se requira unha vexetación especial polo seu uso no xogo.
En todo caso deberá deixarse libre os 5 m da zona de servidume do dominio hidráulico.
Evitaranse movementos de terreo nos solos en que o plano NOR 2 indica “mantemento
do estado actual ou revexetación”, non obstante, o estudo paisaxístico poderá axustalos límites
deses solos sempre que isto non supoña diminuíla superficie de ningún deles en máis dun 5%.
Co obxectivo de mantelo canle e as ribeiras augas baixo as captacións que se propoñen
deberase mantelo caudal ecolóxico libre que discorra augas abaixo. A Normativa inclúe este
aspecto no seguinte artigo:
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II. Abastecemento de auga
No documento G. Estudo dos recursos hídricos e enerxéticos necesarios para o
funcionamento das dotacións, que forma parte do Plan, móstrase a posibilidade de que tanto
durante a primeira etapa de execución do Plan, como na segunda, as necesidades hídricas
satisfáganse mediante a recollida e almacenaxe das augas de escorrentía.
proxecto para o abastecemento de auga que se presente ao Concello para a
implantación da primeira dotación, pode apoiarse nese estudo ou actualizalo con outros datos
contrastados. En todo caso, tal como se recolle no citado documento G, deberase garantir o
mantemento do caudal ecolóxico dos cursos fluviais.
Se a implantación do campo de golf realízase en dúas fases, a primeira delas debe
incluír a construción de todas as balsas de recollida de auga de escorrentía necesarias para
abastecer o conxunto de dotacións do Plan, aínda que algunha ou algunhas delas queden fose
do solo en que se sitúe esa primeira fase do campo de golf.
Por outra banda, desde a implantación da primeira dotación, deberase contar cun pozo
de captación de augas, para facer fronte a posibles eventualidades que impedisen resolver
todas as necesidades do modo previsto. A localización do pozo elixirase de modo que non
incida nos mananciais aproveitados pola Xunta de Augas de Baredo; para iso -en contacto con
esta Xunta- realizaranse as comprobacións necesarias antes da súa posta en marcha.
A solicitude da concesión para a utilización da auga, tanto a procedente da escorrentía
como a do pozo, formularase a Augas de Galicia con base ao proxecto e estudo que se indica
no apartado 2 deste artigo.
D) AFECCIÓN Á PAISAXE
Dada a calidade e fraxilidade paisaxística da zona, a primeira medida que se tomou é a
determinación das áreas paisaxísticas, que son as seguintes:
Área do campo de golf: coincide coa zona do campo de golf.
Área social e deportiva: inclúe a zona do centro social e as pistas deportivas.
Área ecuestre: inclúe a zona do centro hípico e curro.
Área de deportes aéreos: coincide coa zona de deportes aéreos.
Área “Os Pousos-A Serra”: inclúe a parte do ámbito do Plan situada ao oeste do
campo de golf.
Área de Chan de Morrecán: onde se inclúe a punta nordés da actuación, entre o
campo de golf e a estrada.
Área de borde do ámbito: trátase dunha área descontinua situada entre algunhas das
outras áreas e o límite do ámbito.
A Normativa do Plan Especial, no capítulo 2 do Título II, as condicións para garantir a
integración paisaxísticas e ambiental do ámbito.
Os criterios xerais que establece a Normativa son os seguintes:
Procurarase que as modificacións da topografía se limiten ás estritamente necesarias
para o uso das distintas dotacións.
Reducirase o impacto visual das edificacións adaptándoas á topografía existente,
dispoñéndoa, cando sexa o caso, total ou parcialmente contra terreo.
Os volumes da edificación, os materiais de fachada e cuberta, e a súa cor terán en
conta o seu impacto na paisaxe.
Ademais destes criterios xerais, establécese que os proxectos para a primeira actuación
construtiva ou de acondicionamento do terreo de cada unha das áreas paisaxísticas, incluirase
un estudo paisaxístico da área. Devandito estudo, incluirá polo menos:
A localización de todas as edificacións ou usos permitidos polo Plan nesa área,
fixando con carácter orientábel volumes, urbanización e o perfil que adquirirá o
terreo, coidando especialmente a continuidade natural da área estudada coas
contiguas.
Fixará, ademais, criterios sobre os materiais usados en cada unha das edificacións e,
no seu caso, a vexetación e arboredo que se manterá ou se plantará
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A identificación da conca visual desa área paisaxística e unha imaxe esquemática da
visión da área desde os puntos de observación máis significativos. Nesta imaxe
terase en conta o resultado das actuacións previstas na área.
Doutra banda, para minimizalos impactos producidos polos volumes edificatorios a
Normativa, a nivel xeral, establece que a edificación unicamente terá unha planta sobre
rasante.
E) AFECCIÓN AO POL
O Plan Especial co obxectivo de garantir a protección e non afección do Espazo de
Protección de Ladeira establecido no POL como medida preventiva inclúe a práctica totalidade
do ámbito do POL na área paisaxística "Os Pousos-A Serra". Con todo, dadas as necesidades
de espazo do campo de golf existe unha zona desa área incluída dentro do ámbito do POL
cuxas medidas a considerar analízanse no apartado de medidas específicas de cada área
paisaxística.
F) AFECCIÓN A MANANCIAIS
O Plan Especial ha incluído dentro dunha área paisaxística, en concreto, a de Chan de
Morrecán, a contorna dun dos mananciais que fornece a Baredo, así como as súas
conducións. Desta maneira garántese a non afección a leste.
Doutra banda, a Normativa recolle que os pozos que se realicen no ámbito do proxecto
garántase a súa non incidencia nos mananciais aproveitados pola Xunta de Augas de Baredo.
G) SANEAMENTO
Co obxectivo de minimizar as augas para tratar, os proxectos estudarán as medidas de
redución de augas pluviais, incluída a súa reutilización. Neste sentido, establécense as
seguintes condicións na Normativa:
I. Urbanización e pavimentos exteriores
Para a urbanización utilizaranse firmes permeables, coas excepcións que se permiten
nas ordenanzas particulares dalgunhas zonas.
En calquera caso, a fin de evitar a penetración da auga do terreo nos muros, poderase
dispoñer no perímetro da edificación dunha beirarrúa, de ata 80 cm de ancho, de pavimento
impermeable.
II. Áreas de aparcadoiro
As áreas de aparcadoiro de vehículos a motor, que se dispoñan nas zonas cuxas
Ordenanzas particulares permítano, deberán cumprir, polo menos, as seguintes condicións:
Na superficie do aparcadoiro dispoñerase un firme permeable e poroso formado por
céspede reforzado mediante xeotéxtil, celosías de formigón ou elementos cunha función de
reforzo similar. Só se pavimentarán, e nas condicións establecidas no anterior artigo, aquelas
vías de acceso nas que o tránsito previsto desaconselle o firme utilizado para o aparcadoiro.
Dispoñerase tamén varias zonas de aparcadoiro para bicicletas; que non terán porque
situarse necesariamente nas áreas de aparcadoiro de vehículos a motor, podéndose situar
posicións inmediatas ás dotacións que serven.
En cada área de aparcadoiro débese prever e sinalizar polo menos unha praza para os
vehículos que transporten persoas con mobilidade reducida cada 40 prazas ou fracción.
H) RESIDUOS
Co obxectivo de minimizar os residuos, deberase ter en conta nos proxectos a presenza
dunha zona onde xestionar os residuos de sega e poda facilitando a reutilización e a reciclaxe.
Na Normativa recóllese da seguinte maneira:
Xestión de residuos
Os proxectos construtivos deberán incluír un apartado de xestión dos residuos
durante a fase de obras e funcionamento.
Os proxectos de actuacións que inclúan áreas de acabado vexetal deberán
contemplar unha zona onde xestionar os residuos de sega e poda desa
vexetación, de maneira que se poidan reutilizar no mesmo ámbito como abono.
E. MEDIDAS PREVISTAS
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O resto de residuos integraranse na xestión de residuos sólidos que dispoña o
Concello.
I) AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Co obxectivo de minimizar o consumo de recursos, a Normativa do Plan Especial a nivel
xeral establece o seguinte condicionado:
Eficiencia enerxética e confort.
Tódalas edificacións que se sitúen no ámbito do Plan deberán proxectarse de modo que
se garanta:
 Unha cualificación enerxética para o indicador de consumo enerxético de enerxía
primaria dunha eficiencia igual ou superior á clase B, segundo o procedemento
aprobado mediante o Real Decreto 235/2013, do 5 de abril.
 As edificacións con previsión de demanda de auga quente e a piscina climatizada
deben dispoñer dos elementos necesarios para cumprir a esixencia de
contribución solar mínima establecida no Documento Básico DB HE.4 do Código
Técnico da edificación.
 A forma exterior do edificio, a súa posición e orientación proporcionará un deseño
dos espazos exteriores adaptado ás condicións bioclimáticas.
J) CONTAMINACIÓN LUMINOSA
O Plan Especial para evitar a contaminación luminosa do ambiente, especialmente
tratándose dun ambiente rústico, garantindo a funcionalidade das instalacións, establece no
seguinte artigo as seguintes condicións á iluminación exterior:
 A intensidade da iluminación de cada zona axustarase ás necesidades reais
considerando en cada caso o modo de evitar a contaminación luminosa e
conseguir a maior eficiencia enerxética.
 Para iso utilizaranse luminarias que orienten o fluxo luminoso cara abaixo e só cara
á zona que se desexa iluminar, de modo que o valor máximo do fluxo hemisferio
superior sexa inferior ao 5% para a totalidade de puntos de luz e calquera das
utilizacións da iluminación exterior. Con todo nas pistas deportivas ao aire libre
permitirase alcanzar unha porcentaxe superior ao 5% pero sempre inferior ao
15%.
 O uso da luz azul, de lonxitude de onda curta, limitarase aos lugares en que sexa
estritamente necesario, utilizando sempre que sexa posible luz alaranxada ou
avermellada.
 En todo caso deberán cumprirse as condicións establecidas con carácter obrigatorio
polo Decreto 1890/2008, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento
de eficiencia enerxética de instalacións de iluminación exterior.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E COMPENSATORIAS ESPECÍFICAS
ESTABLECIDAS NO PLAN ESPECIAL PARA CADA ÁREA PAISAXÍSTICA
A continuación enuméranse as medidas establecidas no Plan Especial para mitigar os
impactos específicos que se xeran en cada área paisaxística.
A) AP1_ÁREA DO CAMPO DE GOLF:
O Capítulo 3 Sección 1 da Normativa urbanística inclúe as seguintes medidas a ter en
conta:
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Respecto da afección paisaxística, o Estudo paisaxístico correspondente desta
área minimizará as afeccións que se producen nesa zona, debendo dispoñer de
informe favorable do departamento da Xunta competente en materia de paisaxe.
En canto ás canles fluviais, deberanse integrar e conservar, deixando libre 5
metros da zona de servidume de dominio hidráulico.
Así mesmo, nas zonas do plano NOR 2 recolle como zonas de mantemento do
estado actual ou revexetación deberán minimizarse as súas afeccións garantindo
a súa conservación.
Minimizaranse os movementos de terra, procurando equilibrar os volumes de
desmonte e terraplén entre si. Para os muros de contención e os noiros

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO DO PLAN ESPECIAL DE AS COSTEIRAS




empregaranse materiais que favorezan a súa integración ademais da vexetación
autóctona. Estes aspectos estudaranse e reflectirán no estudo paisaxístico.
O deseño do campo de golf procurará reducir as áreas de rega, sempre que
sexa compatible cun xogo cómodo e atractivo.
?En caso de ser necesarios valados, minimizarase o impacto visual asi como o
efecto barreira, para o que se utilizará unha rede que permita o paso de animais
pequenos que non vaian causar dano ao campo.

B) AP2_ÁREAS SOCIAL E DEPORTIVA:
No Capítulo 3 Sección 2 da Normativa urbanística inclúense as seguintes medidas a ter
en conta no desenvolvemento desta área:



As áreas non edificadas nin urbanizadas manteranse no seu estado natural,
permitíndose a súa revexetación.
O estudo paisaxístico deberá realizar un estudo exhaustivo do regato existente
que permita coñecer exactamente o seu caudal e localización. Ademais deberá
integrar o regato mantendo libre os cinco metros da zona de servidume do
dominio público hidráulico.

C) AP3_ÁREA ECUESTRE:
O Capítulo 3 Sección 3 da Normativa urbanística inclúe as seguintes medidas a ter en
conta:





O solo que non se edifique, nin urbanice, nin sexa destinado ás pistas exteriores
manterase no seu estado natural, permitíndose a súa revexetación.
O estudo paisaxístico deberá incluír un levantamento topográfico co detalle
suficiente para coñecer como drena actualmente a auga de choiva ata alimentar
os regatos que acaban formando Das Tres Regueiras. Tomando como base esa
información o estudo paisaxístico deberá propoñer a rasantes da área de modo
que se evite nela o encharcamento.
En caso necesario dispoñeríase unha drenaxe artificial mediante tubos
drenantes soterrados; gabias recheas de grava e cubertas por un firme
especialmente poroso e permeable; ou calquera outro sistema filtrante que evite
que a auga produza pequenas correntes superficiais que poderían arrastrar
residuos procedentes dos cabalos.

D) AP4_ÁREA DE DEPORTES AÉREOS:
No Capítulo 3 Sección 4 da Normativa urbanística inclúense as seguintes medidas a ter
en conta no desenvolvemento desta área:
Os solos que non se edifique, nin urbanice, nin sexan destinados ás pistas exteriores
manteranse no seu estado natural, permitíndose a súa revexetación.






Os accesos a esta área realizaranse polos camiños existentes na zona,
permitíndose a súa modificación e ensanche cando fose estritamente necesario.
Para minimizar o impacto ambiental do aparcadoiro, cada dúas prazas preverase
algunha vexetación arbustiva ou de matogueira.
A edificación para almacenaxe do material necesarios para os saltos e oficina de
administración; deberá situarse dentro del área de menor impacto visual
reflejada en el plano NOR 2.
Non se permite ningún valado nesta zona.
En caso de necesitarse a chaira para facilitar os saltos, deberá ser permeable.

E) AP5_ÁREA “OS POUSOS-A SERRA”:
No Capítulo 3 Sección 5 da Normativa urbanística inclúense as seguintes medidas a ter
en conta no desenvolvemento desta área:
Manterase na súa totalidade no seu estado natural permitíndose a súa revexetación.


Unicamente se mellorarán os camiños de conexión tanto para unir elementos de fora
como de dentro do ámbito.
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F) AP6_ÁREA DE CHAN DE MORRECÁN:
No Capítulo 3 Sección 6 da Normativa urbanística inclúense as seguintes medidas a ter
en conta no desenvolvemento desta área:
Manterase na súa totalidade no seu estado natural permitíndose a súa revexetación.


Terase especial coidado coa existencia de pozos e de conducións de auga
nesta área, evitando calquera actuación no terreo que poida alterar o seu
funcionamento.

G) AP7_ÁREA DE BORDO DO ÁMBITO:
El Capítulo 3 Sección 7 da Normativa urbanística inclúe as seguintes medidas a ter en
conta:
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Para minimizar o impacto paisaxístico das dotacións do ámbito, nesta área
procurarase a plantación de árbores autóctonas que permita integrar as
dotacións previstas na paisaxe existente.
Ainda que o ancho con que se reflicte esta área no plano NOR 2 é orientábel, a
súa finalidade é evitar un separación e contraste artificial entre as superficies
destinadas ás distintas dotacións e o exterior do ámbito do Plan, por tanto, a
plantación de arboredo e vexetación deberá ter en conta esta finalidade.
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F. SEGUIMENTO AMBIENTAL DO PLAN
O Concello de Baiona realizará un seguimento dos efectos no medio da aplicación do
Plan Especial co obxectivo de identificar con prontitude os efectos adversos non previstos e
poder desenvolver as medidas axustadas para evitalos.
Por tanto, o Plan de Vixilancia Ambiental (PVA) servirá para establecer un sistema de
avaliación continua da incidencia do Plan Especial que permita comprobar se se teñen en
conta as medidas establecidas e detectar as posibles desviacións dos efectos previstos xa que
moitos se estiman de maneira predictiva.
A continuación enuméranse as medidas e indicadores que permitan verificar o
cumprimento e evolución das seguintes cuestións, mediante o seguimento dos posteriores
plans e proxectos de desenvolvemento:
 Grao de cumprimento dos obxectivos ambientais propostos
 Estado de execución das actuacións previstas no Plan Especial e efectos
ambientais derivados destes
 Funcionamento das medidas preventivas, correctoras e compensatorias
 Metodoloxía a empregar para identificar efectos ambientais non previstos sobre os
elementos do medio

1. SEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS AMBIENTAIS
Para comprobar o cumprimento dos obxectivos ambiental do Plan comprobarase a
evolución ambiental do ámbito no seu conxunto, así como a aparición de impactos non
previstos e non achacables a ningunha actuación de desenvolvemento do Plan Especial,
realizarase un seguimento dos distintos vectores ambientais, que permita avaliar a evolución
ambiental do ámbito, con especial mención aos seguintes aspectos:


Control do estado das canles.



Control da calidade da auga da zona incluídos os mananciais.



Control do funcionamento do abastecemento e o saneamento.

Emitirase un informe anual, que conterá un estado dos distintos Indicadores para cada
un dos obxectivos ambientais que recolle o Plan Especial.
A continuación preséntanse os indicadores.
a) Favorecela integridade funcional dos sistemas naturais mediante
conservación dos hábitats fluviais e brezais existentes no ámbito.

a

Indicador: Mantemento ou incremento da superficie do ámbito con presenza de hábitats
de interese ou prioritarios existentes.
b) Favorecela conectividade ecolóxica garantindo a continuidade das canles.
Indicador: Mantemento ou incremento da franxa de canles e ribeiras, así coma outros
hábitats fluviais existentes no ámbito de estudo.
c) Preservar e protexela paisaxe mediante o análise do ámbito establecendo as
limitacións oportunas nas zonas máis sensibles e favorecendo a integración
paisaxística das actuacións.
Indicador: Limitala superficie de volume edificados en zona de alta fraxilidade visual.
d) Fomentala utilización dos recursos naturais susceptibles de ser utilizados,
promovendo medidas de redución de especies autóctonas por especies
autóctonas nas masas existentes.
Indicador: Aumentala superficie revexetada con especies autóctonas.
e) Minimizalo consumo do solo e racionalizalo seu uso mediante a minimización
da ocupación da superficie estritamente necesaria.
Indicador: Minimizala superficie urbanizada impermeable con novas técnicas
construtivas..
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f) Evitalos riscos naturais, especialmente o risco de incendios.
Indicador: Reducila superficie afectada por incendios no ámbito.
g) Favorecelo desenvolvemento económico sostible, optimizando a eficiencia das
actividades económicas.
Indicador: Grao de utilización das instalacións.
h) Facilitala mobilidade eficiente e sostible mediante a minimización dos impactos
producidos polo tráfico.
Indicador: Contabilizalo número de usuarios que poidan chegar en transportes non
motorizados ou transportes públicos motorizados.
i) Promovelo aforro enerxético mediante a planificación no Plan Especial dos
recursos dispoñibles.
Indicador: Contabilizala enerxía aforrada por instalacións de eficiencia enerxética.
j) Fomentalo uso de recursos enerxéticos renovables.
Indicador: Contabilizala enerxía consumida mediante enerxías renovables.
k) Garantilo funcionamento do ciclo hídrico en tódalas súas fases e procesos,
estudiando os recursos hídricos dispoñibles e as demandas necesarias.
Indicador: Aumentalo volume total de caudal ecolóxico anual que se deixa en cada
canle.
l) Garantilo mantemento da rede superficial, a calidade das augas e caudal
mínimo.
Indicador: Volume total de caudal ecolóxico anual que se deixa en cada canle e
analíticas desas augas.
m) Promovelo aforro dos recursos hídricos, con especial atención á reutilización
de augas pluviais e residuais.
Indicador: Minimizar consumos de auga, contabilizando consumo anual.
n) Garantilo tratamento das augas residuais Selección de alternativas.
Indicador: Contabilizalo volume de auga vertida e a calidade despois do tratamento de
depuración empregado.
o) Xestionalo fluxo de residuos e materiais, tratando de reutilizar e poñer en valor
os restos de sega e poda como fertilizantes naturais nas instalacións.
Indicador: Aumentalo uso de fertilizantes naturais fronte a fertilizantes químicos
establecendo a relación entre os quilogramos usados de cada un.

2. SEGUIMENTO DO ESTADO DE EXECUCIÓN DO PLAN ESPECIAL
Para valorar o estado de execución do Plan Especial realizarase un seguimento do
desenvolvemento das actuacións previstas no Plan no que se analicen as actuacións
tramitadas ou en tramitación, así como estimación das actuacións pendentes para executar e
as razóns de non actuación.
Emitirase un informe anual sobre o estado dos proxectos tramitados ou en tramitación e
o cumprimento das expectativas de desenvolvemento expostas.

3. SEGUIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVEMENTO DO PLAN ESPECIAL
O Plan Especial desenvólvese mediante os pertinentes proxectos, que requiren en todo
caso autorización ou licenza municipal, polo que a verificación do cumprimento das medidas
ambientais impostas polo Plan Especial nestes realizarao o Concello.
Co obxectivo de verificar o cumprimento dos condicionantes ambientais impostos polo
Plan Especial, todos os proxectos, estean ou non sometidos a Avaliación ambiental, deberán
conter un apartado no que se comprobe que están recollidas as medidas protectoras e
correctoras aplicables.
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Para cada proxecto emitirase un informe sobre o cumprimento dos condicionantes
ambientais establecidos no Plan Especial, que se emitirá no marco da tramitación deste.

4. IDENTIFICACIÓN E SEGUIMENTO DOS EFECTOS AMBIENTAIS NON PREVISTOS
Para detectar desviacións sobre as afeccións previstas durante a redacción do Plan,
identificar efectos adversos non previstos e avaliar as medidas correctoras necesarias para
contrarrestar os devanditos efectos efectuaranse as seguintes accións:


Seguimento dos estudos ambientais e/ou paisaxísticos asociados ás distintas
áreas paisaxísticas



Para as novas actuacións non suxeitas a Avaliación ambiental, avaliarase o
proxecto técnico coa comparación da inclusión de medidas correctoras nos
diferentes documentos do proxecto.



Inspección ocular comprobando a adopción de medidas executadas e grao de
eficacia das mesmas.



En caso de situación non previstas, ou ineficacia das medidas previstas, estudo
das medidas correctoras necesarias a executar para a súa corrección e
implantación das mesmas.

Neste contexto emitirase un informe anual sobre as actuacións de seguimento no que se
indique os proxectos e obras supervisados e as medidas incorporadas indicando a eficacia
destes.
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G. RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO
1. OBXECTIVOS DO PLAN ESPECIAL DE AS COSTEIRAS
Formúlase un programa que deberá ordenarse de modo que poida implantarse en varias
fases e con distintos ritmos, atendendo as demandas que se vaian comprobando. As
determinacións normativas do Plan Especial, garantirán a posibilidade de implantar todo este
programa sen afectar negativamente aos valores ambientais e paisaxísticos do ámbito, pero
deixarán suficiente grado de liberdade para a modificación do programa.
O programa incluirá:
 Campo de golf, con centro social
 Centro hípico
 Curro
 Pistas deportivas
 Piscina
 Área de deportes aéreos
 Área de xogo e recreo dos menores
Establécense zonas para cada unha das actividades deportivas previstas, tendo en
conta o impacto ambiental, paisaxístico que poden producir as edificacións ou actuacións sobre
o solo necesarias para atender as distintas prácticas deportivas, e o uso xeral do equipamento.
Neste sentido se distinguen as seguintes zonas:
a) Zona edificación centro social: nela poderase situar a edificación destinada a
Centro Social (club, administración), piscina e área de xogo de nenos, sala
para prácticas de golf (indoor), almacén para material do campo de golf.
b) Zona pistas deportivas (descubertas): pistas de tenis, pádel, pista polideportiva
(balonmán, fútbol-sala, balonvolea, baloncesto)
c) Zona edificación centro hípico: pista cuberta, boxes, usos complementarios,
pista para competición.
d) Zona curro: área para a festa de rapa das bestas, apoio de centro hípico, pistas
de rodeo, valados, bancada.
e) Zona deportes aéreos: zona despexada de obstáculos, zona de estancia para
desfrutar das panorámicas que ofrece ese lugar, pequeno almacén para
apoio a práctica de deportes aéreos.
f) Campo de golf: inclúe balsas para almacenaxe de auga e rego por gravidade,
pequenas edificacións de servizos hixiénicos, almacén de maquinaria para
mantemento do campo de golf.
Para cada unha das zonas nas que se prevé a posibilidade de edificacións ou
pavimentación prevense superficies amplas, maiores que as que deberían utilizarse aínda co
programa de máximos, pois o Plan Especial establecerá as condicións que se deban cumprir
en cada unha: superficie máxima ocupada polo conxunto da edificación ou pavimentación,
superficie máxima de cada edificación ou pavimentación, distancias mínimas entre elas, etc.

2. OBXECTIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
A continuación defínense os obxectivos de índole ambiental que se tiveron en conta á
hora da redacción do Plan Especial, de acordo aos criterios de sustentabilidade recollidos pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
a) Favorecela integridade funcional dos sistemas naturais mediante a
conservación dos hábitats fluviais e brezais existentes no ámbito.
b) Favorecela conectividade ecolóxica garantindo a continuidade das canles.
c) Preservar e protexela paisaxe mediante o análise do ámbito establecendo as
limitacións oportunas nas zonas máis sensibles e favorecendo a integración
paisaxística das actuacións.
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d) Fomentala utilización dos recursos naturais susceptibles de ser utilizados,
promovendo medidas de redución de especies autóctonas por especies
autóctonas nas masas existentes.
e) Minimizalo consumo do solo e racionalizalo seu uso mediante a minimización
da ocupación da superficie estritamente necesaria.
f) Evitalos riscos naturais, especialmente o risco de incendios.
g) Favorecelo desenvolvemento económico sostible, optimizando a eficiencia das
actividades económicas.
h) Facilitala mobilidade eficiente e sostible mediante a minimización dos impactos
producidos polo tráfico.
i) Promovelo aforro enerxético mediante a planificación no Plan Especial dos
recursos dispoñibles.
j) Fomentalo uso de recursos enerxéticos renovables.
k) Garantilo funcionamento do ciclo hírdrico en tódalas súas fases e procesos,
estudiando os recursos hídricos dispoñibles e as demandas necesarias.
l) Garantilo mantemento da rede superficial, a calidade das augas e caudal
mínimo.
m) Promovelo aforro dos recursos hídricos, con especial atención á reutilización
de augas pluviais e residuais.
n) Garantilo tratamento das augas residuais. Selección de alternativas
o) Xestionalo fluxo de residuos e materiais, tratando de reutilizar e poñer en valor
os restos de sega e poda como fertilizantes naturais nas instalacións.

3. PROBLEMAS AMBIENTAIS EXISTENTES
A continuación enuméranse e analizan os principais problemas ambientais aos que o
Plan Especial ha feito fronte durante a súa elaboración:
i. Protección dos hábitats fluviais
ii. Integración na paisaxe
iii. Afección ao POL
iv. Recursos hídricos
v. Saneamento
vi. Electricidade
vii. Movilidade peonil
viii. Risco de incendios
I. Protección dos hábitats fluviais
Existen tres regatas que discorren dentro do ámbito recollendo a escorrentía superficial.
Estas regatas, así como a vexetación de ribeira asociada, supoñen un conector ecolóxico local
, polo que a súa conservación é importante dentro do ámbito do Plan. Todos os usos, pero en
especial o campo de golf, polo seu carácter consumidor de solo, terán que garantir a
continuidade destes. Así mesmo, deberase garantilo caudal ecolóxico en toda a canle das
regatas.
II. Integración na paisaxe
Tal e como se comentou anteriormente, o ámbito é unha zona forestal, con lugares moi
visibles e de gran fraxilidade visual, polo que calquera actuación ou uso construtivo que vaia a
darse deberá ser analizado, desde a súa dimensión, localización e orientación ata os materiais
para empregar..
III. Afección ao POL
No ámbito do Plan Especial atópanse as seguintes áreas:
i. Espazo de interese de protección de ladeira
ii. Corredor ecolóxico
Tanto o Espazo de interese como o Corredor veranse minimamente afectados polo uso
campo de golf exposto no ámbito, pero non supoñen unha afección crítica aos devanditos
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espazos, posto que non se prevé nesa zona a construción de ningunha edificación que poida
xerar impactos paisaxísticos. Con todo, co obxecto de minimizar as afeccións nesta zona
estableceranse medidas correctoras que o Plan deberá considerar.
IV. Recursos hídricos
Non existe na zona de estudo un sistema de abastecemento que garanta as
necesidades hídricas que ten unha dotación deportiva destas características polo que o Plan
analizará e estudará a viabilidade dos recursos hídricos dispoñibles no propio ámbito e as
afeccións que isto pode xerar, así como as medidas correctoras para garantir a non afección
augas abaixo do ámbito..
V. Saneamento
Dado que o punto de conexión máis próximo á rede de augas residuais atópase a
1.900m en liña recta e o escaso volume de augas residuais a verter fan necesario estudar un
sistema autónomo que solucione o tratamento destas augas. Dentro das posibilidades de
tratamento valorarase a reutilización das augas grises e mesmo as depuradas para diferentes
labores dentro do ámbito.
VI. Electricidade
No ámbito de estudo non hai punto de conexión coa rede eléctrica polo que se estudarán
as vantaxes e inconvenientes das diferentes alternativas que expón a compañía provedora
para conectar de maneira que se minimicen as afeccións ambientais garantindo a viabilidade
da infraestrutura.
VII. Movilidade peonil
Dada a natureza das actividades ás que se quere dar cabida no ámbito, estas téñense
que situar afastadas do solo urbano. Isto supón un contratempo desde o punto de vista da
mobilidade sustentable xa que limita a mobilidade peonil, polo que o Plan Especial contemplará
as posibles alternativas de conexión peonil, en especial a través do Sendeiro das Greas (GR58).
VIII. Risco de incendios
De acordo ás consultas previas realizadas, e de acordo a informe emitido pola Secretaría
Xeral de Medio Rural e Montes, o Concello de Baiona foi declarado como zona de alto risco de
incendios forestais por Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio collendo
como base o risco espacial de incendio forestal. A zona noroeste do ámbito foi afectada por un
incendio forestal con código 2010360754 no ano 2014.
De acordo á lexislación vixente na materia, deberanse tomar en conta na Normativa do
Plan Especial as medidas de prevención correspondentes para evitar os devanditos incendios
forestais.

4. DESCRICIÓN, VANTAXES E INCONVENIENTES DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS
I. Consideracións previas
Tralo estudo de distintas posibilidades de ordenación para a dotación deportiva, levouse
a cabo unha selección das tres alternativas que se recollen no plano ISA 8, e que son descritas
nos seguintes apartados, indicando as vantaxes e inconvenientes de cada unha.
A selección das alternativas tivo en conta os seguintes parámetros ambientais excluíntes
que permiten unha zonificación adaptada ao lugar no que se situará o Equipamento:
Pendentes. En tódalas alternativas se descartaron as zonas de maior pendente onde
calquera actuación puidera supoñer un gran movemento de terras e un impacto paisaxístico
importante, ademais dos conseguintes riscos de erosión posterior.
Presenza de canles e mananciais. Mantense os canles e ribeiras existentes cunha franxa
de protección mínima de 5 metros e crease unha franxa de protección arredor dos mananciais
que se atopan dentro do ámbito.
Integración na paisaxe. Manterase no estado actual, ou con pequenas actuacións de
revexetación todo o borde do ámbito, con distinta entidade segundo o contexto, evitando así un
cambio brusco do natural ao artificial, aínda que o artificial sexa tan suave como pode ser un
campo de golf. Especial entidade ten esta zona no extremo nordés do ámbito, paraxe Chan do
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Morrecan, para non afectar aos mananciais existentes alí, e no límite oeste do ámbito do Plan,
pola afección do Plan de Ordenación do Litoral, que identifica nestes solos:
Zonas de arboredo compacto. Pese a que todo o ámbito atopase repoboado por unha
plantación forestal en maior ou menor grado de desenrolo e densidade, as zonas de arboredo
máis compacto e de maior porte exclúense dunha zonificación que supoña edificación e polo
tanto a súa tala masiva e intégranse dentro do campo de golf. Ademais en tódalas alternativas
se conserva e protexe o arboredo que se atopa en zonas de pendentes pronunciada e próxima
a canles, ademais do perímetro exterior de todo o ámbito.
Común as tres alternativas é o modo no que se atende as necesidades de
abastecemento de auga, mediante unha balsa de recollida na zona do ámbito do Plan Especial
que ten unha conca de recollida de mais superficie, e o bombeo dende esa balsa os depósitos
para consumo de auga nas edificacións que o necesitan e a balsas de almacenaxe e rego
situadas en distintas zonas do campo de golf de modo que permitan o seu rego por gravidade.
Tamén común as tres áreas a zona prevista para o curro, pois é a que terá un mellor
acceso para as bestas, sen atravesar o resto do ámbito destinado os distintos deportes.
Ase mesmo nas tres alternativas, formúlase situar no extremo noroeste do ámbito do
Plan Especial, no paraxe Outeiro de Enrique a zona para a práctica de deportes aéreos e un
acondicionamento mínimo para aproveitar as espléndidas panorámicas que ofrece este lugar.
a) Incluído na unidade de paisaxe "Cabo Silleiro - A Guarda"
b) Pertencente ao Corredor Ecolóxico
c) Espazo de protección de ladeira.
Na descrición de cada unha das tres alternativas que se recollen a continuación, omítese
a referencia as zonas que son comúns as tres.
II. Alternativa cero, o de non actuación
Esta alternativa consiste en mantelo ámbito do Plan Especial na situación actual, cun
uso eminentemente forestal, deixando as dotacións e equipamentos planeados sen instaurarse
neste ámbito.
Tanto o PXOM de Baiona coma a memoria do Plan Especial analiza a necesidade e
oportunidade destas instalacións dende un punto de vista socioeconómico. Así mesmo, dado
que se trata dunha área deportiva extensiva a emprazarse en solo rústico, durante a
tramitación do PXOM analizáronse outros potenciais emprazamentos admisibles dende o punto
de vista ambiental definíndose finalmente o ámbito recollido neste Plan Especial.
Tal e como xa se estudou no PXOM observase que a realidade ambiental actual do
ámbito, unha zona de replantación forestal sen valores ambientais de estrita protección
destacable, podería albergar unha actividade como a que se está propón sempre e cando se
teñan en consideración os obxectivos e criterios ambientais e de sustentabilidade establecidos
no apartado 3.1 deste Estudo e se analicen, prevexan e minimicen tódolos posibles impactos
negativos.
III. Alternativa 1
As actividades que esixen edificación sitúanse próximas –aínda que non contiguas- a
estrada: ao noroeste (pasaxe Chan de Morrecan) o centro de equitación; ao sur, no paraxe
Pedras Brancas o Centro Social, e contiguo ao norte as pistas deportivas. Os aparcadoiros
sitúanse nunha banda paralela a estrada, en grupos descontinuos separados por vexetación e
contando cun viario de servizo que concentre nun punto o acceso dende a estrada; xunto ao
Centro Social, situaríase unha pequena área de aparcadoiro.
Vantaxes. Concentración da zona edificada que, ademais apoiase na estrada EP-2202,
esixindo poucos viarios no interior do ámbito do Plan Especial. As pistas deportivas quedan
preto do Centro Social pero a suficiente distancia, de modo que queda con espazo libre o seu
arredor. Respecta e non altera as zonas con máis pendente ou maior vexetación e deixa os
canles integrados no campo de golf libres de edificacións moi próximas. Deixa para o campo
de golf unha superficie (26,29 ha) capaz para un campo de 18 buratos.
Inconvenientes. A zona hípica queda illada do centro social, inda que isto pode ter
algunhas vantaxes, ten o gran inconveniente de disgregar a zona de maior actividade, e deixar
o centro hípico desconectado do centro social. Tamén a agrupación de cabalos nese lugar
podería afectar negativamente aos mananciais próximos. A separación do centro hípico da
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zona previsto para o curro fai que esta zona quede sen uso durante a maior parte do ano. A
mesma separación do centro hípico o centro social, esixe dúas zonas de aparcadoiros de certa
entidade.
IV. Alternativa 2
A zona do Centro Social sitúase algo o norte do paraxe As Costeiras, na ladeira que
verte as súas augas cara as Tres Regueiras, algo distanciada da estrada, e separada dela por
unha banda de aparcadoiros; ao norte desta zona, preto do paraxe Chan do Morrecan pero
respectando os solos nos que se sitúan uns mananciais e as correspondentes conducións de
auga, se situarían as pistas deportivas.
O centro hípico situaríase ao sur do paraxe de Pedra Branca, preto do límite sur do
ámbito, cunha construción contra terreo que permita absorber a altura necesaria para a pista
cuberta sen superala altura establecida no PXOM para este ámbito.
Vantaxes. O Centro Social queda nunha posición central, con boas vistas cara o
pequeno val que forman as Tres Regueiras; cara o paraxe Chan do Morrecan, onde están os
mananciais, sitúanse as pistas que non suporán unha afección negativa para os mananciais. O
Centro hípico sitúase preto da zona prevista para o curro, o que tería a vantaxe de aproveitar
durante o ano esa zona para as actividades ecuestres. Respecta e non altera as zonas con
máis pendente ou maior vexetación. A superficie dispoñible para o campo de golf (25,87 ha)
pode ser suficiente para un campo de 18 buratos, inda que deixe menos liberdade para o seu
deseño.
Inconvenientes. A separación do Centro social ao Centro hípico esixe dous viarios de
acceso dende a estrada; ademais, para o acceso ao campo de golf, non resultaría natural
pasar polo centro social. A disgregación desas tres actividades -centro social-pistas deportivas,
golf, hípica- leva consigo unha dispersión dos aparcadoiros, e por tanto esixiría unha maior
superficie de rodadura. Aínda que o centro hípico e o curro están preto, a conexión non é
directa, aínda que podería conseguirse con pouca variación das zonas que se reflexan no
plano. O regato situado máis o norte atópase dentro da zona de edificación do Centro social e
as pistas deportivas polo que estará máis sometida a presión antrópica.
V. Alternativa 3
A zona do centro social sitúase no paraxe de Peña Branca, deixando ao oeste a zona de
pistas e ao sueste o Centro Hípico. Esta edificación, como na alternativa 2 situaríase contra
terreo, reducindo así o seu impacto visual. A maior parte dos aparcadoiros situaríanse diante
do Centro Social e do Centro Hípico, aínda que o Plan permitiría situar algúns aparcadoiros
nunha banda de pouca profundidade paralela á estrada. Esta posibilidade que utilizaríase só no
caso de que a demanda o esixa, disporase separada da estrada por unha banda arborada e un
viario de servizo que unificaría nun único punto a entrada e saída do equipamento deportivo
dende a estrada.
Vantaxes. O Centro social ocupa unha posición central podendo actuar coma un
conector entre as distintas actividades (golf, deportes en pista, piscina, hípica); esta situación
concentra a actividade e ofrece máis posibilidades de contacto social. Por outra parte, esta
disposición permite concentrar a maior parte dos aparcadoiros nesta zona, o que permite un
maior aproveitamento das prazas dispoñibles, e por tanto menos superficie natural alterada. As
edificacións sitúanse nunha das zonas do ámbito de maior altura, por tanto con mellores vistas.
A zona de pistas e máis ampla o que permite situalas con maior independencia e mellor
adaptadas ao terreo.
A integración do centro hípico coa zoa destinada ao curro é total, co conseguinte mellor
aproveitamento ao longo do ano. É a opción que deixa unha maior superficie (30,76 ha) e máis
continua para o campo de golf, o que proporcionará unha maior liberdade para o seu deseño.
É a alternativa que a priori resulta menos consumidora de solo, ao estar tódalas zonas
con volumes edificatorios concentrados. Ademais tamén resulta a alternativa menos
dependente de vehículo ao estar tódalas dotacións contiguas, non necesitando tan longos
conectores.
Inconvenientes. A concentración das actividades levará consigo unha concentración dos
aparcadoiros, aínda que cun deseño axeitado utilizando os desniveis, o arboredo, superficies
verdes duras e drenantes, o seu impacto non tén porque ser maior que si os aparcadoiros
estivesen máis distribuídos.
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5. ALTERNATIVAS ESTUDADAS EN RELACIÓN COAS INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS, DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E CAMIÑOS INTERIORES DO ÁMBITO
I. Infraestruturas eléctricas
Para a conexión coa Rede eléctrica existente, o operador eléctrico facilitou tres
posibilidades en función das necesidades eléctricas necesarias. A continuación detallanse, as
vantaxes e inconvenientes propostos. No plano ISA7, pódese velo emprazamento das distintas
alternativas.
a) Opción 1: Enganche dende a parte suroeste do ámbito, pola liña MT Baiona –
Oia. É o punto de conexión máis próximo ao ámbito.
b) Opción 2: Enganche dende o norte do ámbito, na Parroquia de Baredo.
c) Opción 3: Enganche dende o nordeste do ámbito, na Parroquia de Baíña, sobre
apoio de MT próximo á estrada EP-2202 que conduce ao ámbito.
A opción 1 resulta o punto de conexión máis próximo ao ámbito polo que a priori pode
resultala que menos afección xera. Por outro lado, todo o trazado atópase dentro do Espazo de
protección de Ladeira establecido polo POL. Este trazado xeraría un impacto visual moi
importante ao situarse nunha zona de gran visibilidade ao estar en ladeira.
A opción 2 suporía unha brecha sobre todo o monte comunal, que xeraría multitude de
afeccións á vexetación, á fauna e ao espazo fluvial, ademais de ter unha lonxitude importante.
A opción 3 trátase do punto máis afastado do ámbito (3.940 ml.), sen embargo realizala
conexión apoiándose na estrada EP-2202 minimizaría as afeccións tanto a vexetación como ao
solo. Ademais, non suporía a afección a ningún espazo protexido polo que se considera a
opción máis viable dende o punto de vista ambiental.
II. Abastecemento
Xunto coa documentación do Plan Especial incorporase un estudo de necesidades
hídricas onde se analizan os requirimentos hídricos deste tipo de instalacións deportivas,
facendo especial fincapé no campo de golf xa que é unha instalación cuxas necesidades de
rego son moi significativas.
Dito estudo realizouse principalmente para vela viabilidade da instalación se unicamente
estivera dispoñible a escorrentía superficial das regatas da zona, pero non pecha a porta a
outras fontes de auga, coma os pozos, aínda que sexa en casos excepcionais.
En dito estudo constatase que nas condicións máis adversas das que historicamente se
dispoñen de datos, sempre e cando existan reservas de outros anos máis chuviosos, para a cal
as instalacións de almacenamento de auga teñen que estar correctamente dimensionadas,
ditas instalacións son viables.
En conclusión, aínda co estudo realizado o abastecemento de auga poderá resolverse
mediante recollida e almacenaxe da escorrentía, prevese a instalación dun pozo para facer
fronte a posibles eventualidades.
III. Saneamento
Analizáronse distintas alternativas. A primeira alternativa e que finalmente foi descartada,
propón resolver o saneamento in situ mediante unha fosa séptica.
A segunda e dende o punto de vista ambiental, a priori, máis aconsellable dado que se
aproveita unha instalación de depuración xa existente sería conectar á rede de augas
residuais do Concello. A esta alternativa súmase a necesidade de aproveitamento das augas
pluviais recollidas na edificación e no ámbito da dotación, que serán conducidas ás balsas de
auga do campo de golf. Polo tanto a solución é máis integral e sostible, xa que se tratan as
augas residuais na EDAR e as pluviais reaproveitanse para rega.
IV. Camiños interiores do ámbito
Como xa se comentou en apartados anteriores do Estudo, o ámbito presenta multitude
de camiños de uso interior, pero non só conectan a zona, senón que comunican zonas
colindantes. Analizase a alternativa de mantelos camiños coma na actualidade evitando novas
impermeabilizacións pero dadas as necesidades técnicas e de seguridade do campo de golf
observase que esta alternativa é inviable.
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Por esta razón, a normativa do Plan Especial prevé a reposición en función do trazado
final dos diferentes proxectos, así como a mellora do camiño que conecta coa Senda das
Greas (GR-58).
O ámbito do Plan Especial está atravesado actualmente por algúns camiños, o Plan
prevé a súa reposición dentro do propio ámbito; así como a mellora do camiño que conecta coa
Senda das Greas (GR-58).

6. OPCIÓN ELIXIDA E O SEU POSIBLE DESENVOLVEMENTO
Sopesando vantaxes e inconvenientes elixiuse como máis favorable e a que mellor
responde aos obxectivos tanto ambientais coma da propia dotación deportiva, a alternativa 3.
Ademais da avaliación técnica e ambiental para a avaliación económica consideráronse
dúas fases, tal como se expón no Plan de Etapas do Plan Especial e na súa avaliación
económica.
Como medida para o mellor estudo das diversas zonas do ámbito e os posibles impactos
potenciais, o Plan Especial delimita unhas áreas paisaxísticas con similares características
ambientais, deste xeito minimízanse os impactos xerados.
En canto ao abastecemento, visto o estudo realizado, o abastecemento de auga poderá
resolverse mediante recollida e almacenaxe da escorrentía. Non obstante, prevese un pozo
para facer fronte a posibles eventualidades.
En canto ao saneamento, considerouse resolver o tratamento das augas residuais
mediante conexión á EDAR municipal. Esta opción integral resulta máis sostible. As augas
pluviais resolveranse mediante canalización ás balsas do campo de golf, para o seu
aproveitamento para a rega do campo.
En canto aos camiños existentes e de conexión que se atopan dentro da zona obxecto
de estudo, o Plan Especial prevé a súa reposición dentro do propio ámbito; así como a mellora
do camiño que conecta coa Senda das Greas (GR-58).

G. RESUMO NON TÉCNICO DO INFORME E SUSTENTABILIDADES AMBIENTAL

59

H. CARTOGRAFÍA
Co presente documento achéganse os seguintes planos:
Identificación

Contido

Escala

ISA 1

Entorno do ámbito: afeccións e recursos

1:7.000

ISA 2

Análise de zonas arboradas

1:2.500

ISA 3

Panorámicas e puntos de interese no entorno do ámbito

1:20.000

ISA 4

Pasisaxe interior. Visuais do ámbito

1:2.500

ISA 5

Visibilidade no ámbito

1:2.500

ISA 6

Visibilidade do ámbito desde o exterior

1:2.500

ISA 7

Riscos

1:2.500

ISA 8

Alternativas

1:6.000

Foron tamén considerados na preparación do Informes de Sustentabilidade os planos de
información do Plan Especial, e especialmente os que se recollen a continuación
INF 0

Localización do ámbito do Plan Especial

1:20.000

INF 2

Altimetría

1:2.500

INF 4

Vexetación

1:2.500

INF 3A

Pendentes do terreo e ventos

1:2.500

INF 3B

Orientacións das pendentes no ámbito

1:2.500

O presente traballo foi elaborado por Jon Aseguinolaza Braga, Biólogo e paisaxista en
colaboración cos arquitectos José Luque, Pedro González Souto, Izaskun Aseguinolaza, Nuño
Mardones e Carlos Díaz Delgado.
Baiona, a 28 de Decembro de 2016.
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