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ANEXOS 

 

ANEJO 1: PLANOS 

Nº PLANO NOME Nº FOLLAS 
01 LOCALIZACIÓN 1 
02 PARCELARIO  1 
03 PROPOSTA DE CAMIÑOS  1 

04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
04.05 

XEOLOXÍA  
ALTITUDES  
PENDENTES 
HIDROLOXÍA 

CAPACIDADE PRODUTIVA 

1 
1 
1 
1 
1 

05.01 
05.02 

VEXETACIÓN ACTUAL 
TESELAS E HÁBITATS DO INH 2005 

19 
1 

06 ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS E ESPECIES AMEAZADAS 1 
07 PATRIMONIO  1 
08 PXOM  1 
09 UNIDADES AMBIENTAIS 19 
10 MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN 1 
11 DIRECTRICES AMBIENTAIS E CAMIÑOS 19 

ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO 3: PATRIMONIO CULTURAL 

ANEJO 4: ESTUDO ACÚSTICO 

ANEJO 5: ESTUDO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

ANEJO 6: PROYECTO DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

ANEJO 7: DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

ANEXO 8: DOCUMENTOS DE TRAMITACIÓN 

ANEXO 9: BIBLIOGRAFIA 

ANEXO 10: EQUIPO REDACTOR 
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1. INTRODUCIÓN 

1.1 OBXECTO DO ESTUDO 

No presente documento realízase o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria 
de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra) co obxecto de iniciar o procedemento de avaliación de impacto 
ambiental ordinaria de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental. 

A zona de traballo céntrase na parroquia de Bemil, pertencente ao Concello de Caldas de Reis 
(Pontevedra), e correspónde co perímetro provisional da zona de reestruturación parcelaria (1.232 ha). A 
zona de estudo abarca os terreos incluídos dentro do perímetro provisional, máis os terreos da contorna 
nun radio de 200 metros, o que da como resultado un total de 1.666 ha. 

1.2 ANTECEDENTES 

Con data 22 de febreiro de 2002 recibírase no Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra unha 
iniciativa para levar a cabo a reestruturación parcelaria para a parroquia, acompañada das sinaturas de 
230 persoas propietarias e constando no expediente unha memoria sobre a idoneidade de levar adiante 
o procedemento. Posteriormente, con datas 30 de maio de 2008, 12 de decembro de 2017 e 19 de 
febreiro de 2020, presentouse no Servizo de Infraestruturas Agrarias a mesma iniciativa para executar a 
concentración/reestruturación parcelaria na parroquia de Bemil, nestes casos como resultado da 
aprobación por unanimidade do Pleno do Concello de Caldas de Reis para levala a cabo. 

Co fin de realizar a avaliación do cumprimento dos obxectivos xerais, de acordo co disposto no artigo 7 
da Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a Consellería do Medio Rural iniciou 
unha consulta pública a todas as persoas físicas ou xurídicas interesadas para coñecer a súa opinión sobre 
a iniciativa do proceso de reestruturación parcelaria de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra) e as propostas 
de mellora. O período de consulta estivo aberto desde o 3/08/2020 ao 21/08/2020. 

Tras o período de consultas e a recompilación de información en campo, hai que indicar que unicamente 
son os residentes e propietarios de terras da zona proposta de reestruturación parcelaria os que se 
manifestan como interesados no proceso. 

En febreiro de 2021, coa finalidade de determinar a viabilidade e idoneidade de reestruturación parcelaria 
na zona, e como paso previo á declaración oficial do proceso mediante Decreto, o Servizo de 
Infraestruturas Agrarias de Pontevedra iniciou os trámites de recompilación de información sobre as 
principais afeccións, actuacións ou proxectos que podan condicionar o desenvolvemento do proceso. 

A continuación recóllese unha relación de organismos consultados, así como a relación de se foi recibido 
ou non informe sobre o particular: 

ORGANISMO RECIBIDO NON 
RECIBIDO 

Axencia Galega de Infraestruturas X  
Administrador de Infraestruturas Ferroviarias X  

Xerencia Territorial de Catastro X  
Concello de Caldas de Reis X  

Deputación Provincial de Pontevedra X  
Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias X  

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural X  
Dirección Xeral de Patrimonio Natural X  
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ORGANISMO RECIBIDO NON 
RECIBIDO 

Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación - Enerxía e Minas 

X  

Servizo de Montes de Pontevedra X  
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e   Urbanismo X  

Táboa 1: Organismos consultados para a elaboración do EPI 

Como resultado das consultas efectuadas, non se prevé interferencia do proceso de reestruturación 
parcelaria nesta parroquia con outros proxectos relevantes de índole pública ou privada. En todo caso, 
calquera actuación neste procedemento gozará da publicidade e difusión legalmente establecida no texto 
normativo que o regula (Lei 4/2015, do 17 de xuño), o que xunto co feito de que as actuacións físicas 
sobre o terreo -obras e actuacións inherentes- teñen que ser autorizadas polos órganos sectoriais 
competentes, asegura unha necesaria coordinación de todos os procesos que podan confluír no tempo. 

En febreiro de 2022 elaborase el Estudo Previo de Iniciación da Zona de Reestruturación Parcelaria de 
Bemil Concello de Caldas De Reis – Pontevedra. 

Que se somete a Exposición pública por "ANUNCIO do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona 
de reestruturación parcelaria de Bemil, no concello de Caldas de Reis (Pontevedra)". 

Polo Decreto 167/2022, do 15 de setembro, se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria 
dá zona de Santa María de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra). 

1.3 NECESIDADE E OPORTUNIDADE 

As circunstancias que se teñen en conta para a avaliación do cumprimento dos obxectivos xerais que se 
pretenden acadar con esta actuación son os seguintes: 

 A existencia de deficiencias estruturais das explotacións agrarias situadas na zona de actuación que 
incidan negativamente na súa viabilidade técnico- económica. 

 A actividade agraria da zona de actuación e a existencia de profesionais agrarios que dedican as súas 
producións á comercialización. 

 O interese das persoas titulares, especialmente das explotacións agrarias, por levar a cabo o proceso, 
constatado polas sinaturas que apoien a petición. 

 O dinamismo do territorio e a poboación, que permita a maximización do efecto do procedemento 
de mellora. 

 A potencialidade agraria da zona. 

 A sensibilidade ambiental, atendendo aqueles aspectos que poden condicionar negativamente a 
viabilidade das actuacións e a existencia dentro do seu perímetro de áreas ambientalmente 
protexidas ou que, estando fóra deste, se poidan ver afectadas negativamente. 

 A posibilidade de mitigar os efectos do cambio climático mediante a diminución das emisións de CO2 
e do número e intensidade dos incendios forestais. 

 Outros factores que se consideren adecuados para acreditar o cumprimento dos obxectivos xerais. 
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1.4 OBXECTIVOS DA REESTRUTURACIÓN 

Con esta actuación a Consellería do Medio Rural pretende acadar os seguintes obxectivos: 

a) Mellorar as condicións estruturais, técnicas e económicas das explotacións agrarias, de acordo 
con criterios de ordenación axeitada e sustentable delas e dos seus cultivos e aproveitamentos, 
calquera que sexan estes, baixo a perspectiva da súa utilidade económica e social, co fin de fixar 
a poboación no medio rural para facer rendible a actividade produtiva. 

b) Establecer, para os predios que non formen parte de explotacións agrarias, medidas de 
agrupación, redimensionamento, mellora estrutural e de infraestruturas que faciliten a súa 
mobilización para uso agrario, entendendo por tal a loita contra o abandono, a formación de 
novas explotacións ou a incorporación ás xa existentes, prestando especial atención ao apoio á 
constitución de iniciativas asociativas para o aproveitamento en común, conforme o disposto no 
número 3.3.12.a) do Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 
Directrices de ordenación do territorio. 

c) Facilitar a adecuación territorial de áreas con elevados valores medioambientais ou paisaxísticos, 
ou ben coa presenza dalgún elevado risco ambiental, de tal maneira que se potencie a 
conservación e a permanencia de ditos valores ou se reduza a potencial incidencia do risco, a 
través da reorganización espacial e funcional da estrutura territorial existente. 

1.5 LEXISLACIÓN DE APLICACIÓN 

A continuación, proporciónase listaxe da normativa en materia de medio ambiente, relacionada co 
proxecto de referencia e os distintos aspectos sectoriais. 

 Avaliación ambiental 

1.5.1.1 Normativa estatal 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental. 

 Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica la Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 
ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica la Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 
Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión 
de gases de efecto invernadoiro. 

 Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a 
modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia. 

1.5.1.2 Normativa autonómica 

 Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e 
modificacións (Lei 12/2014, Lei 2/2017, Lei 10/2017, Lei 3/2018). 

 Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación 
integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. 
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 Normativa sectorial 

Neste punto amósase a lexislación sectorial, autonómica e nacional, relacionada co obxecto do proxecto 
de referencia ou cos diversos aspectos ambientais. 

1.5.2.1 Concentracións parcelarias 

 Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia (DOG Núm. 131 do 14 
de xullo de 2015). 

1.5.2.2 Inspección ambiental 

 Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de inspección ambiental de Galicia. 

1.5.2.3 Responsabilidade ambiental 

 Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental, desenvolta parcialmente polo 
RD 2090/2008. e Modificacións (Lei 40/2010, RD-Lei 8/2011, Lei 11/2014, RD 183/2015 e Lei 33/2015). 

1.5.2.4 Augas 

 Real Decreto 849/1986, que aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico que desenvolve 
títulos da Lei de Augas, modificado parcialmente por RD 1315/1992, RD 419/1993. RD 1717/1994, RD 
995/200, RD 606/2003, RD 907/2007, RD 1620/2007, RD 9/2008, RD 367/2010, RD 1290/2012, RD 
670/2013, RD 817/2015 e RD 638/2016. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2001 do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. 

 Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da 
auga de consumo humano. E Modificacións (RD 742/2013, RD 314/2016 e RD 902/2018). 

 Lei 5/2006 de 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos. 

 Real Decreto-Lei 4/2007, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de Augas, 
aprobado polo RDL 1/2001, do 20 de xullo. Modifica o art. 101 da Lei de Augas 

 Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 

 Lei 11/2012, do 19 de decembro, de Medidas Urxentes en Materia de Medioambiente (modifica 
parcialmente o RDL 1/2001 de Augas). 

 Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do 
coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais. 

 Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas 
de Galicia, en materia de execución e explotación de infraestruturas hidráulicas. 

 Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da planificación en materia de 
augas de Galicia e se regulan determinadas cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de 
novembro, de augas de Galicia. 

 Real Decreto 817/2015, do 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e 
avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental. 

 Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos das demarcacións 
hidrográficas de Galicia-Costa, das Concas Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do 
Tinto, Odiel e Piedras. 
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 DECRETO 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma 
de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre (código de 
procedemento MT701A e MT701B). 

 DECRETO 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en 
materia de augas. 

 Orde do 18 de febreiro de 2020 pola que se aproba o modelo de declaración responsable para 
realización de actuacións menores de mantemento e conservación no dominio público hidráulico e 
zona de policía (código de procedemento AU113C). 

 Lei 2/2021 do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia. 

1.5.2.5 Augas Minerais 

 Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de manancial e dos 
establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de aproveitamento de augas 
mineiro-medicinais, termais e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 116/2001, do 10 de maio, polo que se modifica o Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento de aproveitamento de augas mineiro-medicinais, termais e dos 
establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

1.5.2.6 Solo 

 Lei 2/2010, do 25 marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

 Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se proban definitivamente as directrices de ordenación 
do territorio. 

 Real Decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei 
de Solo. 

 Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
Solo e Rehabilitación Urbana. 

 Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. E modificacións (Lei 2/2017, Lei 9/2017, Lei 3/2018, 
Lei 1/2019, Lei 7/2019, Lei 1/2021) 

 DECRETO 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia. 

 Decreto 83/2018, que aproba ó Plan básico autonómico de Galicia e Resolución do 25 de maio de 
2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a actualización 
do Plan básico autonómico de Galicia. 

 Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas de planeamento urbanístico de 
Galicia. 

 Lei 1/2021 de Ordenación do Territorio de Galicia. 

 ORDE do 8 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das 
normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia. 

1.5.2.7 Patrimonio Cultural 

 Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia. 
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 Decreto 227/2011, do 2 de decembro, polo que se aproba a delimitación da ruta principal do Camiño 
de Santiago, Camiño Francés, dende a entrada no municipio de Pedrafita do Cebreiro ata o límite do 
termo municipal de O Pino, coa excepción do tramo entre o lugar de Amenal e o límite do aeroporto 
de A Lavacolla, no concello de O Pino. 

 Decreto 144/2012, do 29 de xuño, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago, Camiño 
Francés, entre o lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino. 

 Decreto 247/2012, do 22 de novembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago, 
Camiño Francés, no concello de Santiago de Compostela. 

 Decreto 267/2012, do 5 de decembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago do 
Norte, ruta do interior, tamén coñecido como Camiño Primitivo ou de Oviedo. 

 Decreto 154/2013, do 5 de setembro, polo que se aproba a delimitación dos tramos do Camiño de 
Santiago do Norte, Camiño Portugués, Ruta da Prata e Camiño de Fisterra ao seu paso polo termo 
municipal de Santiago de Compostela. 

 Decreto 110/2014, do 4 de setembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago Inglés. 

 Decreto 158/2014, do 27 de novembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago do 
Norte, Ruta da Costa. 

 Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. E Modificacións (Lei 5/2017, Lei 3/2018, 
Lei 1/2019 e Lei 7/2019). 

1.5.2.8 Paisaxe  

 Lei 7/2008, do 7 de Xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia. E Modificacións (Lei 12/2014, Lei 2/2016 
e Lei 7/2019) 

 Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia. 

 Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de 
protección da paisaxe de Galicia. 

 Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia. 

1.5.2.9 Natureza, fauna e flora 

 Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais 
e da fauna e flora silvestres. 

 Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir 
a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres. E 
Modificacións (RD 1193/1998, RD 1421/2006 e os Anexos I, II, III, IV, V e VI derrogados pola Lei 
42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.) 

 Directiva 97/62/CE do Consello do 27 de outubro de 1997 pola que se adapta ao progreso científico e 
técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e flora 
silvestres (DOCE L 305, 8.11.1997) (os anexos I e II da D92/43 sustitúense polo Anexo I da D97/62). 

 Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes. E Modificacións. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como Zonas de Especial 
Protección dos Valores Naturais. 

 Lei 5/2006, do 30 de xullo, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos. 

 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. E Modificacións. 
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 Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o catálogo galego de árbores singulares e Orde 
3 outubro 2011 pola que se actualiza dito Catálogo. 

 Decreto 88/2007 do 19 de abril, que regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas. E 
Modificacións. 

 Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos 
ese crea o Inventario de humidais de Galicia. 

 Real Decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da 
avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.  

 Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello de novembro de 2009 relativa á 
conservación das aves silvestres (DOCE nº L 20, 26.1.2010). 

 Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de Especies Silvestres 
en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas. E Modificacións. 

 Real Decreto 1274/2011, do 16 de setembro, polo que se aproba o Plan estratéxico do patrimonio 
natural e da biodiversidade 2011-2017, en aplicación da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 
Patrimonio Natural e da Biodiversidade.  

 Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. E Modificacións. 

 Decreto 70/2013, do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de Recuperación do galápago europeo 
(Emys orbicularis) en Galicia.  

 Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de Recuperación da subespecie 
iberooccidental da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) 
en Galicia.  

 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas 
invasoras. Modificado polo RD 216/2019.  

 Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de Conservación da píllara das dunas 
(Charadrius alexandrinus L.) en Galicia.  

 Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 
de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.  

 Decreto 50/2014, do 10 de abril, pol que se regulan los aproveitamentos madeireiros e leñosos, de 
corcho, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade 
Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector 
Forestal. E Modificacións. 

 Lei 30/2014, do 3 de decembro, de Parques Nacionais. 

 Orde do 11 de xullo de 2016 pola que se actualizan os límites xeográficos das zonas especiais de 
conservación de Galicia (DOG nº 142, do 28/VII/16).  

 Regulamento de execución (UE) 2016/1141 da Comisión do 13 de xullo de 2016 polo que se adopta 
una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para a Unión de conformidade co Regulamento 
(UE) nº 1143/2014 do Parlamento Europeo e do Consello. E Modificacións (Regulamento de Execución 
(UE) 2019/1262 da Comisión, do 25 de xullo de 2019). 

 Decreto 95/2017, do 21 de setembro, polo que se crea a Rede de reservas da biosfera de Galicia. 

 Orde TEC/1078/2018, do 28 de setembro, pola que se declara a situación crítica de Cistus 
heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, 
Mustela lutreola, Pinna nobilis e Tetrao urogallus cantabricus en España, e se declaran de interés xeral 
las obras e proxectos encamiñados á recuperación de ditos taxóns. 
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 Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.  

 Decisión de Execución (UE) 2019/19 da Comisión, do 14 de decembro de 2018, pola que se adopta a 
duodécima lista actualizada de LICs da rexión bioxeográfica atlántica.  

 Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. 

 DECRETO  73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de 
cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública 
a descatalogación de varios elementos do Catálogo galego de árbores senlleiras. 

 RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se 
actualiza a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de 
concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e se dispón a 
publicación das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas que serán 
de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas 
eléctricas de alta tensión. 

 Resolución de 5 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
publica o Acordo dea Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de aprobación da "Estratexia para a 
conservación e xestión do lobo Canis lupus e a súa convivencia coas actividades do medio rural" e a 
"Estratexia de control da alga Rugulopteryx okamurae en España". 

1.5.2.10 Ruído 

 Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído. E Modificacións (RD-Lei 8/2011). 

 Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de 
novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. E Modificacións (RD 
1367/2007 e Orde PCI/1319/2018) 

 Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de 
novembro, do Ruído, no referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. 

 Real Decreto 1038/2012 polo que se modifica o Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que 
se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á zonificación acústica, 
obxectivos de calidade e emisións acústicas. 

 Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 

 ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra 
a contaminación acústica de Galicia 

 Orde PCM/80/2022, do 7 de febreiro, pola que se modifica o anexo II do Real Decreto 1513/2005, do 
16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á 
avaliación e xestión do ruído ambiental. 

1.5.2.11 Atmosfera 

 Lei 8/2002, do 18 de decembro de protección do ambiente atmosférico de Galicia. 

 Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre avaliación 
e xestión do ruído ambiental. E Modificacións (Directiva (UE) 2020/367 da Comisión do 4 de marzo de 
2020). 
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 Directiva 2007/34/CE pola que se modifica, a efectos da súa adaptación ao progreso técnico, a 
Directiva 70/157/CEE, sobre o nivel sonoro admisible e o dispositivo de escape dos vehículos de 
motor. 

 Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. E Modificacións. 

 Real Decreto 100/2011, do 28 de xaneiro, polo que se actualiza o catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as disposicións básicas para a súa 
aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. E Modificacións. 

 Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións industriais 
e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da 
contaminación. E Modificacións (RD 231/2014). 

 Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
prevención e control integrados da contaminación. 

 Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de 
produtos e emisións industriais. Art 1. Modificación do Decreto 833/1975, do 6 de febreiro, que 
desenvolve a Lei 38/1972, do 22 de decembro, de protección do ambiente atmosférico. 

1.5.2.12 Residuos 

 Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de 
residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, polo que se revisan os obxectivos de reciclado e valorización 
establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, e polo que se modifica 
o Regulamento para a súa execución, aprobado polo Real Decreto 782/1998, do 30 de abril. 

 Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de 
construción e demolición. 

 Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan os contidos dos estudos de minimización da 
produción de residuos que deben presentar os produtores de residuos de Galicia. 

 Real Decreto 1304/2009, do 31 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1481/2001, do 27 de 
decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante o depósito en vertedoiro. 

 Lei 11/2012, do 19 de decembro, de Medidas Urxentes en Materia de Medio Ambiente.  

 Orde AAA/1783/2013, do 1 de outubro, pola que se modifica o anexo 1 do Regulamento para o 
desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, 
aprobado por Real Decreto 782/1998, do 30 de abril. 

 Orde AAA/661/2013, do 18 de abril, pola que se modifican os anexos I, II e III do Real Decreto 
1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedoiro. 

 Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control 
integrados da contaminación a lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 

 Orde AAA/699/2016, do 9 de maio, pola que se modifica a operación R1 do anexo II da Lei 22/2011, 
do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
prevención e control integrados da contaminación. 
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 Resolución do 23 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, 
pola que se publica o Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022 (PRIGA), aprobado 
polo Consello da Xunta o 22 de decembro de 2016, e se da a difusión e publicidade esixidas na Lei 
10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de 
produtos e emisións industriais. Art 2. Modificación do Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo, polo 
que se aproba o Regulamento sobre notificación de sustancias novas e clasificación, envasado e 
etiquetado de sustancias perigosas. 

 Orde APM/1007/2017, do 10 de outubro, sobre normas xerais de valorización de materiais naturais 
escavados para a súa utilización en operacións de recheo e obras distintas a aquelas nas que se 
xeraron. 

 Real Decreto 553/2020, do 2 de xuño, polo que se regula o traslado de residuos no interior do 
territorio do Estado.  

 Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedoiro. 

 Real Decreto 27/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifican o Real Decreto 106/2008, do 1 de 
febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos, e o Real Decreto 
110/2015, do 20 de febreiro, sobre residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. 

 Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. 

 Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. 

1.5.2.13 Montes 

 Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

 DECRETO 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de 
cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade 
Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector 
Forestal. E Modificacións (ORDE do 20 de abril de 2018). 

1.5.2.14 Incendios 

 Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

 Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia. 

 Ordes anuais polas que se determina a época de perigo alto de incendios. 
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2. DESCRICIÓN DO PROCESO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA. 

2.1 FASES DO PROCESO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Todo proceso de reestruturación parcelaria dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, comprende as 
seguintes fases, reguladas pola Lei 4/2015, do 17 xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de 
Galicia. 

 Iniciativa 

A súa finalidade será a solicitude de realización da reestruturación parcelaria dunha zona segundo o artigo 
6 da lei 4/2015. 

 Avaliación do cumprimento dos obxectivos xerais 

Cando se acredite, previamente, que se cumpren algúns dos requisitos necesarios para acadar os 
obxectivos xerais. 

 Estudo previo á iniciación. 

A súa función é determinar se procede ou non a execución da reestruturación parcelaria, e para tal efecto 
solicitaranse informes non vinculantes ao concello ou concellos afectados e á comisión técnica asesora, 
así como a calquera outro órgano ou entidade que este considere oportuno, co fin de constatar o seu 
criterio respecto das posibles actuacións no ámbito. 

Así mesmo, solicitarase ás administracións información sobre os plans, proxectos ou actuacións que 
deban ter en conta para o futuro desenvolvemento da reestruturación parcelaria da zona de que se trate. 

Realizarase unha caracterización do medio dende o punto de vista agrícola, ambiental e cultural, e 
recollerase toda a información que permita a avaliación global da viabilidade da zona a reestruturar. 

 Inicio do proceso. Decreto de Utilidade Pública 

Acadado un resultado positivo no estudo previo de incoación da zona, por proposta da consellería 
competente en materia de desenvolvemento rural , declararase a utilidade pública da reestruturación 
parcelaria da mesma mediante decreto do Concello da Xunta. 

O decreto conterá os seguintes pronunciamentos: 

a) A declaración de utilidade pública da reestruturación parcelaria da zona de que se trate. 

b) A delimitación do perímetro da zona de reestruturación parcelaria segundo se determine no 
estudo previo de incoación, sen prexuízo das rectificacións da mesma que poidan producirse 
conforme o disposto no artigo 23. 

c) A declaración da superficie de reestruturación parcelaria como zona prioritaria de actuación 
agraria, nas condicións que estableza a normativa en materia de mobilidade de terras. 

A presente ZRP xa conta con Decreto de utilidade pública. 
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 Bases da reestruturación parcelaria.  

É a fase do procedemento de reestruturación parcelaria consistente na execución das operacións de 
definición do titular da parcela, investigación da propiedade e clasificación do terreo. 

 A definición da parcela consiste na correcta delimitación cartográfica de todas as parcelas, da rede 
hidrográfica, das edificacións, da rede viaria e dos elementos topográficos singulares incluídos na zona 
de reestruturación. 

 A investigación do inmoble consiste en: 

a) A recollida de datos persoais dos titulares e dos titulares de cargas e gravames, así como, se é o 
caso, dos seus representantes legais. 

b) A declaración, polos propietarios ou os seus representantes legais, da titularidade das parcelas de 
achega a favor de quen as posúe como propietario e das súas cargas, gravames e demais 
situacións xurídicas que eventualmente lles poidan afectar, relativas á propiedade, posesión ou 
uso. A correcta localización das citadas parcelas nos planos parcelarios será responsabilidade dos 
propietarios ou dos seus representantes. 

c) A delimitación cartográfica e a determinación da superficie real das parcelas de achega. 

 A clasificación do solo consta de: 

a) A determinación, en función do seu valor agronómico e produtivo, dos distintos tipos de solo 
existentes dentro da zona de reestruturación. 

b) A fixación, se é o caso, dos factores correctores en función da localización xeográfica das parcelas 
de achega respecto das superficies que poidan supoñer un incremento ou diminución do seu valor 
por razóns non agrícolas. 

c) A elección das parcelas tipo, que representen a súa respectiva clase de terreo e sirvan de patrón 
de comparación. 

d) A fixación dos respectivos valores compensatorios ou puntuacións unitarias por clases de terreos, 
valores relativos que servirán de base para a realización das compensacións que resulten 
necesarias. 

e) A delimitación cartográfica das distintas clases de solo en que se poidan dividir as parcelas de 
achega. 

f) O cálculo do valor puntuado de cada parcela de achega, obtido por produto das superficies 
respectivas de cada clase, dos seus respectivos valores de compensación e, se é o caso, dos 
factores correctores. 

 Acordo de reestruturación de parcelas.  

É a fase do procedemento de reestruturación parcelaria consistente no deseño dunha nova ordenación 
territorial de todos os terreos incluídos na zona de reestruturación mediante a agrupación e, se é o caso, 
a recolocación dos terreos achegados por cada propietario, agrupación de propietarios, explotación 
agraria ou iniciativa agraria de explotación en común. Para iso, séguense trámites técnicos que perseguen 
a mellora obxectiva da súa estrutura territorial, tendo en conta a viabilidade futura das explotacións e, na 
medida do posible, as peticións motivadas dos propietarios, de tal xeito que as explotacións de 
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substitución resultantes manteñan no seu conxunto, un valor proporcional ao das parcelas aportadas 
unha vez realizadas as deducións de solicitude. 

 Acta de reorganización da propiedade.  

A aprobación, pola dirección xeral competente en materia de desenvolvemento rural, da acta de 
saneamento patrimonial suporá a fin do proceso de reestruturación parcelaria. No acto de saneamento 
da propiedade relaciónanse e descríbense os dereitos reais e as situacións xurídicas que se determinaron 
no período de instrución e as leiras de substitución en que se establezan, así como os novos dereitos reais 
que se constitúan. O acto de saneamento do predio estará sometido a protocolización notarial e inscrición 
rexistral por instancia da dirección xeral competente en materia de desenvolvemento rural. 

 Actuacións complementarias 

No procedemento de reestruturación parcelaria inclúense as seguintes actuacións complementarias e 
necesarias para o seu desenvolvemento: 

a) A elaboración dos planos cartográficos parcelarios. 

b) A elaboración do documento ambiental previo e do estudo de impacto ambiental, se é o caso. 

c) O desenvolvemento do Plan de ordenación das explotacións de especial vocación agraria. Este é 
un documento técnico composto por: 

• Identificación da situación actual de cultivos e aproveitamentos e da estrutura das 
explotacións agrarias con presenza na zona de reestruturación. 

• O establecemento e delimitación, no conxunto da zona de reestruturación, dos distintos usos 
dos terreos incluídos, en función de criterios técnico-agronómicos, económicos e sociais. 

• A determinación das orientacións prioritarias, é dicir, daqueles cultivos e aproveitamentos 
que poidan ter unha posibilidade potencial e real de servir de base para a constitución e 
mantemento de explotacións ou iniciativas de explotación conxunta, técnica, social e 
economicamente viables na zona considerada  e a determinación da dimensión mínima en 
superficie e instalacións necesarias para acadar esa viabilidade para cada orientación 
produtiva. 

• No seu caso, a inclusión como directrices prioritarias daquelas iniciativas singulares, 
presentadas por persoas físicas ou xurídicas, relacionadas con cultivos ou usos non incluídos 
no apartado c), sempre que vaian acompañadas dun plan de viabilidade técnico-económico 
que deberá ser informado favorablemente polo servizo provincial competente. 

No caso de que todas ou algunhas das orientacións prioritarias sinaladas nos apartados 
anteriores precisen de condicións concretas de localización, por razóns obxectivas técnico-
agronómicas, identificaranse e delimitaranse os terreos máis idóneos, que terán a consideración 
de zonas preferentes de xestión. 

O resto dos terreos terán a consideración de zonas sen idoneidade específica, podendo dedicarse 
a calquera uso conforme aos usos autorizados, así como os terreos das zonas de ordenación 
preferente non destinadas como tales. 

Aos criterios básicos para a clasificación do solo engadiranse os derivados da vocación produtiva 
das orientacións integradas nos ámbitos de xestión preferente. 
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• A apertura dun proceso de incorporación voluntaria ao plan daquelas explotacións e 
iniciativas agrarias de uso común, existentes ou de nova creación, interesadas en participar 
activamente nel. 

• A definición das normas técnicas específicas para o deseño das novas explotacións de 
substitución, co fin de maximizar a súa utilidade, de acordo coas directrices definidas nos 
apartados anteriores. 

• A elaboración da documentación cartográfica que recolla os resultados do plan. 

• As necesidades mínimas de solo agrario por orientación ou cultivo, dentro da zona de 
reestruturación, para garantir a viabilidade das explotacións agrarias resultantes. 

No caso de que no ámbito de reestruturación se inclúan terreos de carácter forestal, o Plan de 
Ordenación do Territorio para explotacións con especial vocación agraria deberá ter en conta a 
ordenación forestal establecida na lexislación forestal vixente. 

d) A elaboración do plan de obras.  

Aprobadas as bases de reestruturación parcelaria, a dirección xeral competente en materia de 
desenvolvemento rural, por proposta do servizo provincial correspondente, aprobará un plan de 
obras no que se reflectirán todas as actuacións en infraestruturas rurais colectivas imprescindibles 
para a reestruturación parcelaria. 

Estarán incluídas no plan de obras, no seu caso, as seguintes obras: 

 Redes de camiños principais e secundarios. 

 Accesos ás leiras de reemplazo. 

 Obras de acondicionamento e mellora da estrutura das novas feiras. 

 Outras como medidas correctoras determinadas no documento ambiental, 
acondicionamento de regadíos existentes, ou construción de novos regadíos establecidos 
como necesarios, canalización e defensa de marxes, captación e depuración de augas e redes 
de saneamento, Cargadeiros de madeira ou biomasa, Puntos de captación de auga, Obras 
inherentes á execución de polígonos agrarios, Aproveitamento comunitario de enerxías 
alternativas e electrificación de núcleos rurais, Redes de pistas forestais, ... 

No plan incluiranse aquelas obras e melloras que redunden en beneficio das condicións 
agrarias e ambientais da zona ou teñan por obxecto corrixir defectos nas infraestruturas 
agrarias. 

Estes traballos proxectaranse e executaranse respectando as recomendacións do documento 
ambiental de que se trate, especialmente as relacionadas cos valores paisaxísticos, 
ambientais e de patrimonio cultural das zonas. Así mesmo, o trazado da rede viaria, na medida 
do posible, adaptarase ao existente antes de iniciar o proceso de reestruturación parcelaria, 
primando en todo caso o acondicionamento e modificación parcial sobre a execución de 
novos trazados. 

e) A implantación dos predios de substitución. 

f) A inmatriculación rexistral destes. 

A aprobación, pola dirección xeral competente en materia de desenvolvemento rural, da acta de 
reorganización da propiedade suporá a fin do proceso de reestruturación parcelaria. Na acta de 
reorganización da propiedade relaciónanse e descríbense os dereitos reais e as situacións xurídicas que 
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se determinaron no período de investigación e as leiras de reemplazo sobre as que se establezan, así como 
os novos dereitos reais que se constitúan. 

A acta estará obxecto de protocolización notarial e inmatriculación rexistral a instancia da dirección xeral 
competente en materia de desenvolvemento rural. 

2.2 ESTUDO DÁS PREVISIÓNS DE ACTUACIÓN PARA A ZONA SOMETIDA A AVALIACIÓN. 

A Zona de Reestruturación Parcelaria de Bemil (Caldas de Reis), atópase na fase de publicación do decreto 
do Consello da Xunta, polo que se declara a utilidade pública da reestruturación parcelaria: Decreto 
167/2022, do 15 de setembro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria dá 
zona de Santa María de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra). 

Tal e como se recolle no decreto, o perímetro da zona será, en principio, o correspondente á parroquia 
de Santa María de Bemil. O referido perímetro quedará en definitiva modificado polas rectificacións, 
inclusións e exclusións que se acorden ao abeiro dos artigos 23 e 24 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de 
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. 

Este decreto será de aplicación á totalidade dos terreos incluídos dentro do perímetro de reestruturación, 
independentemente da súa capacidade e situación produtiva, e calquera que sexa a súa clasificación 
urbanística, agás os clasificados como urbanos e urbanizables. 

Declarada de utilidade pública a reestruturación parcelaria dunha zona, esta será obrigatoria para tódalas 
persoas propietarias e titulares de dereitos e situacións xurídicas sobre terreos comprendidos dentro do 
perímetro de reestruturación, así como para os operadores públicos e privados de redes de 
subministración, infraestruturas e aproveitamentos. 

As seguintes fases da reestruturación parcelaria serán: 

 Bases de reestruturación parcelaria: 

- definición do parcelario 

- investigación da propiedade e clasificación de terras 

- redacción do correspondente Plan de ordenación de leiras de especial vocación agraria 

 Acordo de reestruturación parcelaria. 

 Acta de reorganización da propiedade. 

De forma paralela, unha vez aprobadas as bases de reestruturación parcelaria, aprobarase un Plan de 
Obras que reflectirá tódalas actuacións en infraestruturas rurais colectivas indispensables para a 
reestruturación parcelaria. 

As actuacións previstas inicialmente para o Plan de Obras son as seguintes: 

 Redes de camiños principais e secundarios, para dotar de acceso, ás novas leiras de substitución que 
non dispoñan de acceso existente. 

 Acondicionamento de accesos ás leiras de reemprazo que debido á reestruturación non dispoñan de 
acceso viable. 

 Medidas que se determinen no presente documento ambiental. 
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As obras do Plan de Obras proxectaranse e executarán respectando as recomendacións do documento 
ambiental de que se trate, en especial as relativas aos valores paisaxísticos, ambientais e do patrimonio 
cultural das zonas. 

Os proxectos de obras expoñeranse ao público durante un período dun mes. 

2.3 ENCADRAMENTO DO PROXECTO NA LEXISLACIÓN AMBIENTAL 

O marco normativo vixente en materia de avaliación ambiental réxese polas leis 

 Lei 21/2013, do 11 de decembro, de Avaliación Ambiental. 

 Lei 9/2018, de 5 de decembre, pola que se modifica a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 
ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 
Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión 
de gases de efecto invernadoiro 

O tipo de procedemento de avaliación ambiental aplicable a proxectos, réxese polo artigo 7º da Lei 
21/2013, que sinala: 

Artículo 7º. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental: 

1) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 
anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente…. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 
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e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos 
años. 

O Anexo II Proxectos sometidos á avaliación ambiental simplificada, da Lei 21/2013 (modificada pola Lei 
9/2018), en Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura e gandería, sinala: 676734 

a) Proyectos de reestruturación parcelaria que no estén incluidos en el anexo I cuando afecten 
a una superficie mayor de 100 ha. 

O Anexo I Proxectos sometidos á avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, capítulo II, sección 
1.ª, da Lei 21/2013, establece no Grupo 9. Outros proxectos. 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

14.º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando suponga 
una alteración sustancial de la cubierta vegetal. 

E a Lei 21/2013 tamén indica no seu Anexo III Criterios mencionados no artigo 47.2 para determinar se un 
proxecto do anexo II debe someterse a avaliación de impacto ambiental ordinaria, en función das 
características do proxecto, a súa localización, e características do potencial impacto. 

A Zona de Reestruturación Parcelaria de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra), ocupa un total de 1.232 ha, 
sobre unha superficie composta de  pequenas parcelas, dedicadas fundamentalmente ao pasto e cultivos 
hortícolas e millo, viñedo, e en maior medida a plantación forestal, onde a actuación non vai supoñer un 
cambio substancial do actual uso do solo nin provocará ningunha alteración substancial da cuberta 
vexetal. 

Nestas condicións podería incluírse o proxecto de reestruturación parcelaria como proxecto incluído no 
Anexo II da Lei 21/2013, e por tanto aplicaría un procedemento de Avaliación Ambiental Simplificada. 

Con todo, a Consellería do Medio Rural decidiu tramitar o proxecto segundo o tramite de Avaliación 
Ambiental Ordinaria, co obxecto de garantir a máxima protección ambiental á contorna. 

2.4 OUTROS PROXECTOS DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA NA CONTORNA 

Na contorna da ZRP de Bemil localízanse varias concentracións parcelarias en distintas fases de proceso. 

Así mesmo, consultadas as zonas de reestruturación parcelaria en tramitación, obsérvase que as zonas de 
reestruturación parcelarias denominadas Catoira Norte, Catoira Sur e Saiar, limitan ca ZRP proposta. 
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Imaxe 1: Concentracións parcelarias limítrofes á ZRP de Bemil.  Fonte: Oficina virtual do Medio Rural 

 
Imaxe 2: Concentracións parcelarias no entorno da ZRP de Bemil.  Fonte: Oficina virtual do Medio Rural 
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2.5 FIGURAS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO VIXENTES NO SEU ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

No ámbito do concello de Caldas onde se localiza a ZRP existen outras figuras de ordenación do territorio, 
como son: 

 Directrices de ordenación do territorio (Data de aprobación 10/02/2011). 

 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia cara á neutralidade carbónica 2021-2040. Programa 
coordinado de actuación. Data de aprobación 30/09/2021. 

 Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia. 
(30/04/2014). 

 Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas 
por RETEGAL (2/05/2013). 

 Parque eólico Xiabre (Proxecto sectorial). 12/05/2005. 

 Parque eólico Ampliación Xiabre (Proxecto sectorial). 29/03/2007. 

 Plan sectorial hidroeléctrico das bacías hidrográficas de Galicia-Costa, de 29/11/2001. 

 Gasoduto Vilalba-Tui (Proxecto sectorial). 26/09/1996. 

 Plan Básico Autonómico de 26/07/2018. 

 Plan Xeral de Ordenación Municipal de 11/10/2019. 

A área delimitada para a Zona de Reestruturación Parcelaria non lle afecta ningún dos proxectos sectoriais 
mencionados, a excepción do Parque eólico Ampliación Xiabre. 

 

Imaxe 3: Localización da ZRP respecto ao perímetro do Parque eólico Ampliación Xiabre 

Os usos da ZRP non son incompatibles co uso do Parque eólico. 

Estes aspectos encóntranse máis desenvolvidos nos apartados  5.7 PLANEAMENTO URBANÍSTICO e 5.8 
PLANS E PROXECTOS. 
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2.6 CUMPRIMENTO DOS INFORMES AMBIENTAIS DA TRAMITACIÓN PREVIA 

Ata a data disponse dos seguintes informes emitidos na fase de consultas para a redacción do Estudo 
Previo de Iniciación (EPI).  

 ORGANISMO DATA INF. 
1.  Axencia Galega de Infraestruturas 02/03/2021 
2.  Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) 25/03/2021 
3.  Xerencia Territorial de Catastro 11/03/2021 
4.  Concello de Caldas de Reis 09/07/2021 
5.  Deputación Provincial de Pontevedra 10/05/2021 
6.  Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias 02/03/2021 
7.  Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 15/04/2021 
8.  Dirección Xeral de Patrimonio Natural 04/10/2021 
9.  Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Empresa e 

Innovación - Enerxía e Minas 
06/04/2021 
16/04/2021 

10.  Servizo de Montes de Pontevedra 29/06/2021 
11.  Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 06/05/2021 

Táboa 2: Organismos e respostas a consultas para a elaboración do EPI 

 Axencia Galega de Infraestruturas 

Contido (Informe de data 02/03/2021): 

No ámbito do proxecto de reestruturación parcelaria non hai estradas de titularidade autonómica e non 
hai actuacións en execución nin planificadas por parte desta Axencia Galega de Infraestruturas. 

Cumprimento: Non aplica. 

 Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) 

Contido (Informe de data 25/03/2021): 

Expón que tras o exame dos documentos (obtidos a través da páxina web da Xunta de Galicia), puido 
comprobar que no perímetro da reestruturación parcelaria de Bemil non se atopan ocupados terreos de 
ADIF e todos eles están situados fóra das distancias sinaladas no Capítulo III “Limitacións á Propiedade”, 
artigos 12 e seguintes da Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario, non afectando, polo 
tanto, o Proxecto de Reestruturación Parcelaria ás infraestruturas ferroviarias existentes. 

Cumprimento: Non aplica. 

 Xerencia Territorial de Catastro 

Contido (Informe de data 11/03/2021): 

Nesta Xerencia non se están a levar a cabo actuacións ou proxectos que poidan condicionar o 
desenvolvemento do citado proceso. Non obstante, poderían resultar do seu interese as alteracións que, 
dentro dos perímetros indicados, se podan cursar nos distintos procedementos que afectan á descrición 
catastral dos inmobles. 
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Esta información [Consulta de expedientes] está accesible dentro do Catálogo de Servizos das 
Administracións Públicas da Sede Electrónica do Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/) para 
aqueles usuarios rexistrados que estean debidamente autorizados para consultalo. 

Pode acceder á información xeral da Sede Electrónica do Catastro a través desta ligazón: 
http://www.catastro.minhap.es/axuda/#gen_reg. 

Se os usuarios teñen algún problema co acceso a esta información, poden poñerse en contacto coa 
Xerencia para mellorar os seus perfís de acceso á sede electrónica. 

A Dirección Xeral do Catastro pon a disposición das distintas administracións os datos descritivos dos 
inmobles, tanto físicos, xurídicos e económicos, dentro dos marcos normativos vixentes, para o mellor 
cumprimento dos seus fins. 

En procesos como o que vai iniciar a Dirección Xeral pode ser moi útil e economicamente moi interesante 
obter da parcela actual ou histórica en formato dixital e dos ficheiros que conteñan a información dos 
propietarios catastrais afectados cos seus datos legais e os distintos tipos de dereitos reais e a súa 
porcentaxe de participación. 

O resultado final do procedemento de reestruturación parcelaria deberá ser comunicado pola 
administración actuante á Dirección Xeral do Catastro segundo o artigo 14 do texto refundido da Lei do 
catastro inmobiliario aprobado polo RDL 1/2004 (TRLCI) e desenvolvido nos artigos 35 e 36 do RD 
417/2006 e na Orde HAC/1293/2018, do 19 de novembro. Neste sentido, é conveniente que durante todo 
o proceso de reestruturación inmobiliaria se teña en conta que a cartografía catastral ten carácter 
continuo, representando tanto os inmobles afectados directamente por estes procesos como os lindeiros 
cos mesmos ou os que lles sexan próximos, sendo o seu obxectivo a representación da realidade 
inmobiliaria existente. Dado que os datos catastrais, no que se refire á representación gráfica, 
xeoreferenciación e superficie das parcelas e dominios públicos afectados, igual que no que se refire aos 
distintos dereitos reais recollidos no artigo 9 do TRLCI, pode ser moi útil para preparar as bases 
provisionais do proceso de reestruturación da propiedade e tendo en conta o carácter íntegro da 
cartografía catastral con respecto a todas as parcelas do municipio afectado, resulta de gran interese que 
desde o inicio das obras exista unha coordinación de tarefas entre ambas administracións. 

Para que sexa posible a incorporación ao catastro das novas leiras de substitución, o perímetro exterior e 
interior da zona deberá coincidir co resto do parcelario catastral dada a vocación de continuidade que 
mencionamos anteriormente. 

As condicións técnicas para a incorporación das parcelas de substitución, dos novos dominios públicos e 
das porcións excluídas do proceso de reestruturación parcelaria, descríbense no artigo 7 da Resolución 
Conxunta da Dirección Xeral do Catastro e da Dirección Xeral de Rexistros e Notarías, do 29 de outubro 
de 2015 (BOE do 30 de outubro), do que destacamos o seguinte parágrafo “A alteración cartográfica das 
leiras afectadas terá que respectar a delimitación do resto das lindeiras resultantes da cartografía 
catastral, de forma que a delimitación do conxunto de parcelas resultante da alteración ou modificación, 
coincida coa delimitación do conxunto de parcelas extraídas da cartografía catastral, cunha tolerancia nos 
seus vértices de +/-1 cm.” 

Cumprimento: Recóllese no número 7.1.10 deste documento a obriga normativa de información ao 
catastro.  
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 Concello de Caldas de Reis 

Contido (Informe de data 09/07/2021): 

No informe do Concello de Caldas de Reis recollese unha Memoria cos antecedentes e a situación actual 
do cultivos e aproveitamentos, e a estrutura da explotacións agrarias. 

En canto a situación actual dos cultivos e aproveitamentos recolle o seguinte: 

Existen tres zonas ben diferenciadas, dúas de Labradío: a de Follente e Outeiro polo sur, e a de Paradela 
polo norte; e unha continua de terreos forestais de polo oeste, de norte a sur. 

Na zona de aproveitamento forestal maioritariamente hai eucaliptos e pinos. A gran maioría dos terreos 
son de propiedade privada, pero as CMVMC de Bemil e Paradela tamén posúen aproximadamente 340 
ha, con parcelas enclavadas que convén parcelar fóra do perímetro veciñal e, por outra banda agrupar o 
monte veciñal. 

A zona clasificada como labradío, presenta moita diversidade de cultivos, xa que é a que ten mellores 
características orográficas, edafolóxicas, de acceso a auga e de fertilidade do solo. A maior parte da 
superficie está ocupada por prados, millo para gran, horta, con algún invernadoiro, e en menor medida 
viña. 

O viñedo atópase en todo tipo de terras, non sempre nas máis adecuadas, a maioría na zona central e 
dentro dos núcleos rurais. Para a implantación de novas plantacións con marcos amplos e extensións 
maiores e necesario facelo fóra das zonas mais adecuadas para  horta e fóra dos núcleos rurais xa que 
aquí a propiedade está moi fragmentada. 

En termos xerais a forestal da parte norte ten boas características para o seu uso como viña, as 
orientacións son adecuadas, e a maioría das pendentes permiten a implantación de viñedos. 

No tocante á zona sur, é fundamentalmente agraria. Non son terras adecuadas para viñedo debido a súa 
orientación noreste e a posibilidade de encharcamentos debido a falta de pendente dos terreos, pero si 
para cultivos de hortalizas ou praderías. 

En canto á estrutura das explotacións agrarias recolle o seguinte: 

A zona é de pequena dimensión superficial, non obstante afecta a un número elevado de propietarios e 
explotacións. 

Hai unha importante superficie non cultivada e incluso abandonada porque está moi fragmentada. O resto 
das explotacións fundamentalmente dedícanse ó cultivo de millo e produtos de horta. 

As explotacións gandeiras son escasas e están orientadas a o autoconsumo familiar. 

A zona esta dentro da Denominación de Orixe Rias Baixas, Subzona de O Salnés, resultando interesante 
para a produción de uva de Albariño. 

Os invernadoiros están dedicados a produción hortícola baixo cuberta, producíndose principalmente 
cultivos de leituga, tomate e pementos. 

A superficie forestal é significativa, agrupada nunha ampla zona, sen terreos agrarios enclavados, pero as 
propiedades está moi fragmentada, tendo perímetros irregulares e de dimensións reducidas, non 
existindo posibilidades de explotacións rendibles polo seu tamaño e estrutura. 
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Coa finalidade de ampliar as explotacións existentes na parroquia e a posibilidade potencial de que se 
establezan outras novas, debemos tratar de recuperar e reservar determinadas masas de terras, que 
permitan manter e ata aumentar a superficie agraria útil, SAU, para dedicalas a cultivos rendibles 
economicamente, co fin de establecer explotacións con suficiente base territorial para que sexan viables 
e rendibles, así como conseguir un asentamento progresivo de poboación moza na parroquia. 

Sería desexable que a superficie agraria útil de partida se puidese recuperar e ata aumentar nos casos en 
que fora rendible e posible a cavadura de superficies de matogueira ou novas plantacións arbóreas. 

Así mesmo a zona presenta potencialidade para cultivos de froiteiras, por exemplo a mazá para sidra que 
ten saída comercial na zona de A Estrada coa existencia de cooperativas; ou o Kiwi con unha importante 
cooperativa en Ribadumia. Tamén a oliveira pode ser un cultivo interesante que se está a implantar con 
resultados positivos en concellos limítrofes. 

Este marco de actuación pode considerar a implantación de algúns cultivos en zonas próximas a leitos de 
auga e a zonas habitadas, así como outros tipos de condicionantes á hora de establecer cultivos. 

En canto a comercialización da produción recolle o seguinte: 

Como consecuencia da pequena base territorial das explotacións agrarias da zona, cun alto grao de 
autoconsumo nos produtos de horta e de tubérculos, as canles de comercialización están moi 
diversificados e xeograficamente próximos ao produtor, como son os mercados locais ou pequenas 
empresas comercializadoras, que serán determinantes nas posibilidades de viabilidade económica das 
producións, e por tanto nas orientacións produtivas. 

En canto ás producións diferenciadas recolle o seguinte: 

No establecemento dos diferentes tipos de cultivos debe perseguirse a consecución de obxectivos de 
calidade mediante producións diferenciadas que compatibilicen as esixencias da sociedade ca produción 
agrícola e a protección do Medio Ambiente, co fin de obter rendementos sostibles e economicamente 
viables. 

En canto ás subvencións recolle o seguinte: 

Para favorecer o desenvolvemento das zonas rurais coma esta, a Consellería do Medio Rural habilita 
axudas de diversa índoles como son as axudas para reestruturación de viñedo, plan renove de maquinaria 
agrícola, axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas 
para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas 
explotacións, etc; as cales serían moito máis atractivas se as explotacións dispoñen de unha base 
territorial ben dimensionada. 

Cumprimento: No estudo socioeconómico do EIA (apartado 5.4), tívose en conta a información facilitada 
polo concello.  

 Deputación Provincial de Pontevedra 

Contido (Informe de data 10/05/2021): 

O informe da Deputación de Pontevedra sinala: 
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 Os novos accesos deberán cumprir o prescrito na Orde de 23 de maio de 2019, pola que se regulan 
os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo. En concreto os accesos de actuacións 
urbanísticas, vías urbanas e camiños públicos a estradas convencionais e vías de servizo está regulado 
dende o artigo 16 ata o artigo 28 de dita Orde. 

 Na táboa 6 da Orde indícanse as lonxitudes mínimas das cuñas de aceleración e deceleración en 
función da velocidade legal de circulación na estrada provincial na sección en que se sitúe o acceso. 
Así mesmo no artigo 14 da Orde indícanse as dimensións e características das cuñas de cambio de 
velocidade. 

 Os novos accesos ás estradas provinciais deberán contar coa preceptiva sinal horizontal e vertical de 
STOP previo ós entronques cos viais provinciais. 

 Deberá procederse á adecuada condución das augas pluviais dos viais, evitando que as augas de 
escorrega dos mesmos vertan sobre os viais provinciais. 

O informe achega copia da táboa 6: Lonxitude mínima das cuñas de cambio de velocidade da Orde de 
23/05/2019, e a figura 3: Cuñas de cambio de velocidade da mesma Orde. 

Cumprimento: No apartado 7.1.7 do EIA recóllense as indicacións realizadas no informe para garantir o 
seu cumprimento. 

 Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias 

Contido (Informe de data 02/03/2021): 

O informe sinala: 

Informámolos de que non temos actuacións ou proxectos que condicionen o desenvolvemento deste 
proceso de reestruturación. 

Cumprimento: Non aplica. 

 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

Contido (Informe de data 15/04/2021): 

O informe da DXPC sinala: 

 A rede de camiños deberá apoiarse na medida do posible sobre os camiños rurais xa existentes, non 
atravesando as zonas de protección do patrimonio cultural salvo que sexa estritamente necesario. 

 As trazas dos novos camiños buscarán respectar a vexetación de bordo dos camiños antigos cando 
coincidan en traza, mantendo cando menos un bordo do camiño vello coa vexetación existente e os 
muros de pedra. 

 Os camiños que rematen nos núcleos tradicionais deberán ir reducindo o seu ancho a medida que se 
achegan a eles, progresivamente ata acadar o ancho do camiño no que desembocan, evitando 
transicións bruscas entre anchos, xa que logo no interior destes núcleos os viais son, normalmente, 
moito máis estreitos. 

 No contorno dos bens declarados de interese cultural (BIC) e catalogados deberase conservar 
maioritariamente a estrutura parcelaria e camiños existentes, co obxecto de non modificar a paisaxe 
que os arrodea. 

 Respecto ao deseño do novo parcelario, deberase prever o seu axuste o máis posible ao existente, 
conservando o maior número posible de elementos conformadores da paisaxe rural, sobre todo nas 
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áreas de protección dos elementos do patrimonio cultural, permitíndose agrupar parcelas de reducida 
extensión para unificar e facilitar o cultivo, pero sen introducir novas liñas, alleas ás existentes, que 
desfiguren o carácter tradicional destas áreas. 

 Asemade, o deseño das futuras leiras deberá ser coherente coa preservación dos camiños tradicionais 
e corredoiras que se identifiquen no estudo do patrimonio cultural, e que non estean incluídas na 
rede de camiños principais, de xeito que podan seguir en uso ou dar acceso ás parcelas. 

 Tendo en conta que a paisaxe tradicional está caracterizada pola abundancia de valos artesanais de 
pedra que delimitan as actuais leiras e camiños, así como de lindes vexetais formados por ringleiras 
de árbores e/ou arbustos, sería axeitado que estes se tiveran en conta no deseño das futuras parcelas 
co fin de facer coincidir, na medida do posible, os antigos e os novos lindeiros de leirase así conservar 
estes elementos tan característicos desta paisaxe galega. Os elementos de valor etnográfico e cultural 
que por forza haxa que retirar, deberán ser obxecto de recuperación, desmontándoos e 
aproveitándoos para definir as novas leiras. 

 Recomendase que os xacementos arqueolóxicos de maior extensión se incorporen a unha masa 
común. 

 Elementos etnográficos de uso público como pontellas, fontes, pozas de rego, cruceiros, etc..., 
deberán quedar en zonas exentas de reparcelación e garantir o seu acceso. 

Aos efectos de autorización ou informe do proxecto de obras (camiños principais e secundarios e de ser 
o caso obras de acondicionamento de lerias ou acceso a predios), o promotor achegará xunto co proxecto 
construtivo (en soporte dixital e capa arquivo Shapefile), unha avaliación do impacto do proxecto sobre o 
patrimonio cultural cun catálogo de bens culturais, elaborado en base aos resultados dunha prospección 
arqueolóxica, con metodoloxía intensiva, da totalidade do trazado da rede de camiños, tanto dos de nova 
construción, como dos acondicionamentos así como das zonas nas que se prevé realizar acopios ou aloxar 
o parque de maquinaria, casetas de obra, etc. A tal fin, presentarse para a súa autorización por esta DXPC, 
un proxecto de intervención arqueolóxica, de acordo co establecido no Decreto 199/1997, de 10 de xullo, 
polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 150 do 
06.08.1997). 

O catálogo debe de contar cunha ficha individualizada de cada un dos bens que conterá, alomenos, a 
seguinte información: 

 Identificación do ben: nome, concello, parroquia, lugar. 

 Réxime xurídico do ben (BIC, catálogo ou censo). 

 Referencia a coordenadas UTM e o ETRS 89 (fuso 29). 

 Representación gráfica, a escala 1:5.000, de cada un dos bens na cartografía catastral, nos planos 
topográficos e na ortofotografía. As tramas a empregar ou capas non deben ocultar a información do 
estado actual de embaixo. 

 Fotografías do elemento, sinalando na planimetría o lugar desde o que se tomaron as fotografías. 

 O ámbito de ocupación dos bens culturais debe de representarse nos planos parcelarios, topográficos 
e na ortofotografía. A escala de representación recomendada nos planos xerais é 1:5.000. 

 Para a delimitación do ámbito de ocupación de cada un dos bens (especialmente no caso dos de 
carácter arqueolóxico) e do seu contorno de protección, ademais do traballo de campo, deben de 
empregarse as diferentes ferramentas e visores do IET. 

 Relación das parcelas catastrais nas que se localiza o ben e o seu contorno de protección. 
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 Nas AIPC debe de terse en conta, aos efectos de documentación, a técnica tradicional da construción 
de pedra en seco, que como tal está incluída no Censo do patrimonio cultural, como manifestación 
do patrimonio cultural inmaterial (DOG núm. 186 do 29.09.2016). Polo tanto no caso de que na zona 
de afección se documenten construcións que empreguen a técnica da pedra en seco, dadas as 
determinacións contidas na LPCG e na resolución pola que se inclúe no censo do patrimonio cultural 
a referida técnica é preciso levar a cabo un proceso de documentación dos exemplos máis 
característicos da técnica. 

A este efecto, na avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural, incorporarase un informe 
específico no que se documente a tipoloxía de construción de pedra en seco da zona. Debe de 
empregarse a Guía de caracterización e integración paisaxística de valados editada pola Xunta de 
Galicia no ano 2017. 

A documentación da técnica de construción de pedra en seco tipo de cada realizarase mediante 
fotografías e sinalizaranse nun plano o tipos de peche e demais construcións documentadas. 

A realización de novas pistas, así como a ampliación de pistas existentes, a eliminación de elementos 
lineais que configuran a paisaxe e a modificación do relevo natural nas áreas de protección dos elementos 
do Patrimonio Cultural, terá carácter excepcional e, en todo caso requirirá a elaboración dun estudo de 
detalle do entorno do elemento afectando. Este documento deberá incluír, ademais da información da 
ficha do catálogo, a seguinte: 

 Fotografías do elemento e da zona na que se van executar as obras. Debe de sinalarse na planimetría 
o lugar desde o que se tomaron as fotografías. 

 Especificacións técnicas e características construtivas da obra ou proxecto que ocasiona o impacto. 

 Planimetría de detalle sinalando as distancias reais das obras aos elementos do patrimonio cultural. 
Aportaranse seccións transversais dos novos camiños onde se reflicta a relación co elemento, 
sinalando a rasante actual e a proposta. No caso de acondicionamento de camiños existentes 
sinalarase o estado actual e a proposta de obra e aportaranse fotos do estado actual dos camiños. 

 Valoración das afeccións reais e proposta de medidas protectoras e correctoras. 

 Como medida de protección de carácter transversal, en canto á súa aplicación durante todo o proceso 
de reestruturación parcelaria, é necesario que se informe ás persoas propietarias dos predios 
localizados no contorno de protección de bens culturais, das obrigas establecidas no artigo 32 da Lei 
do patrimonio cultural de Galicia, en canto á súa conservación, mantemento custodia debida para 
evitar a súa perda, destrución ou deterioro, así como do réxime xurídico das intervencións nos bens 
de interese cultural e catalogados e no seu contorno de protección. 

Cumprimento: Para garantir o cumprimento das indicacións realizadas no informe, incluíronse estas no 
apartado 7.1.1 do EIA.  

 Dirección Xeral de Patrimonio Natural 

Contido (Informe de data 04/10/2021): 

No apartado de Conclusións do informe da DXPN recollese o seguinte: 

Actuacións fóra de Rede Natura 2000. 

Identificaranse e conservaranse, entre as formacións vexetais actualmente existentes no ámbito da 
concentración, aquelas que teñen un especial valor ambiental e que, pola súa reducida representación no 
espazo para reestruturar e/ou posición, adquiren unha singular importancia como hábitat ou como 
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refuxios para as especies de flora e fauna que alí viven. Entre estas formacións singulares poden atoparse, 
por exemplo, as seguintes: 

 Humidais (hábitats turbosos, lagoas, etc). Debe evitarse en todo caso as modificacións do seu réxime 
hídrico e deberán destinarse a un uso acorde coas súas características. 

 Masas boscosas de especies autóctonas tales como fragas, reboleiras ou soutos de castiñeiro, 
especialmente cando inclúan árbores moi vellos. 

En concreto, as masas arboradas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3 do Decreto 
167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e regúlase o Rexistro de masas consolidadas de 
frondosas autóctonas. 

 Vexetación de ribeira. Manter esta vexetación resulta útil, ademais, para defender as parcelas da 
erosión fluvial. Para determinar a anchura da vexetación de ribeira a conservar pode facerse uso do 
criterio establecido no anexo II, letra g, da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ao 
establecer que as distancias mínimas que deben respectar as novas repoboacións forestais, con canles 
fluviais de máis de 2 metros de ancho, serán de 5 m cando se empreguen as especies de frondosas do 
anexo I e de 15 m no resto de especies, a contar desde o dominio público. 

Plan de cultivos orientando os aproveitamentos futuros. 

Debe incluírse unha delimitación espacial dos terreos agropecuarios e forestais, que servirá de base para 
identificar e medir a superficie sobre a que se prevé que se producirá un cambio de uso do solo a medio 
prazo tras a reestruturación parcelaria. 

As alteracións substanciais das cubertas vexetais débense estimar, clasificar, cuantificar e describir, dado 
que poden ter efectos apreciables sobre os compoñentes do patrimonio natural. 

 Para as especies que se indican, trasládanse as seguintes orientacións: 

• En relación cos anfibios ameazados, a expansión de matogueiras e arbustos nas parcelas de 
cultivo abandonadas é un factor de ameaza, así como a colmatación de acequias de regadío 
e charcas nas praderías de sega en desuso, destrución por abandono de pozos, albercas, 
bebedoiros, etc. 

• Para a conservación de Burhinus oedicnemus proponse as seguintes medidas: 

o Promover unha extensificación xeral das prácticas agrícolas. 

o Introducir etapas de descanso nos ciclos dos cultivos, de xeito que se fomenten os 
barbeitos, tanto os de curta como os de longa duración. 

o Evitar o abandono de terras agrícolas que son colonizadas por especies arbustivas. 

o Ordenar os proxectos e labores de regadío nas áreas de distribución destas especies. 

o Favorecer os cultivos de secaño. 

o Conservar os lindes entre parcelas de cultivo. 

o Conservar e fomentar áreas de pasteiros naturais e seminaturais pastoreados. 

o Conservación de matogueiras en terreos areosos e/ou pedregosos sometidas a 
pastoreo. 

o Conservación e manexo axeitado de área encharcadizas en zonas agrícolas, evitando o 
seu drenaxe, e de veigas. 

• Para a conservación de Circus cyaneus e C. pygargus proponse as seguintes medidas: 
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o Protexer os brezais e toxeiras da súa transformación en cultivos forestais. 

o Manter a superficie ocupada por prados, pastos e pasteiros nas áreas de distribución 
potencial de ambas especies. 

o Limitación da superficie de cultivos sen interese para os Circus: millo e pataca en 
sistemas intensivos con transformación de grandes superficies. 

o Avaliación dos proxectos de regadío en áreas de nidificación de Circus. 

Uns dos elementos que van a afectar notablemente á contorna son as infraestruturas asociadas á 
reestruturación parcelaria. Afección que se induce tanto no medio biótico como abiótico e por extensión 
no perceptual. Deberase por tanto minimizar este impacto para o que se estiman pertinentes as seguintes 
consideracións: 

 Os viais axustaranse á topografía do terreo para minimizar o movemento de terras e reducir os 
impactos. O modelado dos noiros e o trazado dos viais evitará formas demasiado artificiais 
procurando que o cambio de pendentes sexa gradual, integrándose co medio natural e por extensión 
coa paisaxe. 

 Esta asimilación á fisiografía do entorno debe entenderse tamén no seu trazado, evitando os 
rectilíneos, tendendo a seguir as curvas de nivel do terreo. Evitarase o efecto cuadrícula tan habitual 
nas reestruturación parcelarias. 

 Os viais que se deseñen deben ter moi presente a biocenose e a paisaxe, evitando a afección aos 
hábitats máis sensibles e importantes. 

 Adoptaranse as medidas pertinentes que garantan que non se orixinen desprendementos, fenómenos 
erosivos, contaminantes ou cambios hidrolóxicos. 

 Aproveitarase o máximo posible a existencia de antigos accesos para o trazado das novas pistas. 

 No caso de que nos camiños de servizo se necesite habilitar pasos canadenses, deberanse deseñar as 
medidas necesarias que posibiliten o escape dos pequenos vertebrados que poidan caer ao foso. 

Os estudos necesarios deberán ser elaborados por persoal con capacidade técnica suficiente de 
conformidade coas normas sobre cualificacións profesionais e da educación superior. 

Cumprimento: Comprobouse que dentro da ZRP non existen masas consolidadas de frondosas 
autóctonas. No apartado 5.2.1 vexetación recóllese o tratamento das indicacións incluídas no informe. 

 Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Enerxía 
e Minas 

2.6.9.1 Información en relación á minaría 

Contido (Informe de data 06/04/2021): 

Neste informe recollese, en relación á minaría, que non constan zonas de reserva a favor do Estado, nin 
se dispón de plan sectorial e/ou criterios orientadores en relación co mesmo na provincia de Pontevedra. 
En canto aos dereitos mineiros vixentes, comunican onde se poden consultar e emite os certificados, 
certificando que os dereitos mineiros vixentes afectados polo perímetro da ZRP son os seguintes: 

 a autorización de aproveitamento de auga mineral, industrial e de manancial “Balneario de Acuña” nº 
6 (PO/B/00006), da titularidade da sociedade Tres Mares, S.A., recurso augas mineiro medicinais e 
termais; 
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 e a autorización de aproveitamento de auga mineral, industrial e de manancial “Balneario Davila” nº 
2 (PO/B/00002), da titularidade de Herederos de David Legeren, recurso augas mineiro medicinais e 
termais; 

No certificado recollese cal é a zona de restricións máximas (ZMA) e relaciónanse as coordenadas da zona 
de restricións medias (ZME) e da zona de restricións mínimas (ZMI). 

Cumprimento: A información contida no informe recóllese no punto 5.1.4.5 Aproveitamento de augas 
minerais, industriais e de manancial do EIA e avaliase a súa afección no apartado correspondente.  

2.6.9.2 Afeccións a instalacións de distribución  

Contido (Informe de data 16/04/2021): 

Con respecto ás posibles afeccións a instalacións de distribución de gas canalizado, correspóndelle a 
Nedgia Galicia, SA con domicilio na R/ Lisboa S/N, Área Central, Local 31 H-I-J, 15707 Santiago de 
Compostela, A Coruña, que conta con autorización administrativa para a distribución de gas neses 
concellos, emitir os condicionados técnicos necesarios, que poidan influír nos citados expedientes. En 
todo caso, atenderase ao cumprimento dos regulamentos e normas técnicas vixentes en relación coas 
condicións de seguridade e distancias mínimas ás instalacións de distribucións de gas respecto doutros 
servizos de acordo co artigo 111 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as 
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización 
de instalacións de gas natural. 

Con respecto ás posibles afeccións a instalacións de distribución de electricidade, correspóndelle a UFD 
Distribución Electricidad, S.A. con domicilio na Travesía de Vigo, 212, 36215 Vigo, Pontevedra, que conta 
con autorización administrativa para a distribución de electricidade nesas áreas, emitir os condicionados 
técnicos necesarios, que poidan influír nos citados expedientes. En todo caso, atenderase ao 
cumprimento dos regulamentos que lles sexan de aplicación en función do ano de posta en servizo das 
liñas (Real decreto 223/2008, de 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións 
técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09, ou a norma anterior). 

Cumprimento: No apartado 7.1.11 recóllese o tratamento das instalacións incluídas no informe. 

  Servizo de Montes de Pontevedra 

Contido (Informe de data 29/06/2021): 

Atendendo ó informe do técnico do distrito XIX Caldas – Salnés os montes en man común de Bemil e 
Paradela de Bemil teñen entidade suficiente por superficie e consolidación (solo rústico de protección 
forestal), para ser aproveitados de maneira viable dende o punto de vista forestal, podendo quedar 
excluídos desta nova parcelación e recibindo uns plans de ordenación que velen pola súa conservación e 
integridade. 

Atendendo ó informe e o montaxe cartográfico da sección de topografía do Servizo de Montes de 
Pontevedra, os montes incluídos na nova parcelación non están deslindados, polo que non se pode 
delimitar con suficiente precisión a superficie ocupada nin os estremeiros, os que sería axeitado ademais, 
darlles trámite de audiencia para que presenten as súas correspondentes alegacións das parcelas 
afectadas ou ocupadas. 
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No caso de iniciarse a reestruturación parcelaria debería clarificarse o límite da nova parcelación, que 
deixa fora en total unhas 38,06 ha. incluídas nos seus respectivos plans de ordenación, unha parte 
significativa na Comunidade de Montes de Bemil (aprox. 33,73 ha.), e unha pequena porción da 
Comunidade de Montes de Paradela de Bemil (aprox. 4,33 ha.), recomendándose a entrada dentro das 
parcelacións de toda a superficie dos montes veciñais con plans de ordenación aprobados ou en trámite 
de aprobación. 

Cumprimento: No apartado 7.1.12 recollese o tratamento das consideracións incluídas no informe. 

 Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 

Contido (Informe de data 06/05/2021): 

O informe da DXOTU sinala: 

 En exercicio das competencias atribuídas a esta dirección xeral, non hai previsión de levar a cabo 
ningunha actuación no ámbito afectado. 

 O Concello de Caldas de Reis conta con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado 
definitivamente polas Ordes desta Consellería de datas 22.12.2016 e 11.10.2018, publicadas no DOG 
do 01.02.2017 e 02.11.2018, respectivamente. A normativa urbanística do PXOM publicouse no BOP 
de Pontevedra de datas 27.04.2017 e 15.03.2019.  

A este instrumento aplícase o réxime de vixencia establecido na disposición transitoria primeira, 
apartado 1, da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e na disposición transitoria segunda, 
apartado 1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da dita Lei. 

 Este documento figura inscrito no Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico 
de Galicia (ROTPUG) con núm. de rexistro: RPG/00046/2017 e RPG/00014/2019, e pode consultarse 
na seguinte dirección web: “https://cmatv.xunta.gal/rexistro-deplaneamento-urbanistico-de-galicia” 

Ademais, con núm. RPG/00065/2018 consta inscrito no ROTPUG un cambio de usos de equipamento 
no lugar de Follente-Bemil delimitado dentro do perímetro da zona de referencia. 

Cabe advertir que a delimitación achegada invade zonas suxeitas a transformación urbanística ao 
estar clasificadas polo PXOM como solo urbanizable, en concreto ámbitos de solo urbanizable non 
delimitado SUND_I-02 e SUND-I-03; e ámbitos de solo urbanizable delimitado SP-1-I; SP-10-T; SP-5-I, 
SP-7-I; SP-16-I; SP-17-I; SP-17-I; SP-18-I; SP-19-I e SP-20-I. Parte de estes ámbitos figuran identificados 
no listado de actuacións do anexo I do Plan sectorial de áreas empresarias de Galicia, aprobado 
definitivamente por Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30.04.2014. 

 Por outro lado, o Plan básico Autonómico de Galicia, (PBA) aprobado por Decreto 83/2018, do 26 de 
xullo, é un instrumento de planeamento urbanístico que ten por obxecto delimitar no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia as afeccións derivadas da lexislación sectorial e identificar os 
asentamentos de poboación existentes; así mesmo, establece una regulación de carácter xeral dos 
diferentes usos do solo e da edificación, (art. 2 do PBA). 

En canto as afeccións derivadas da lexislación sectorial, tanto autonómica como estatal, o PBA 
constitúe un documento de referencia en canto reflicte as afeccións e zonas de protección reguladas 
pola respectiva normativa sectorial vixente nun único conxunto de planos sobre a totalidade do 
territorio da Comunidade Autónoma. 

Conforme ao seu artigo 8.2 o PBA ten carácter complementario do planeamento urbanístico 
municipal naqueles concellos nos que exista. En virtude deste carácter complementario, será de 
aplicación para suplir as posibles indeterminacións e lagoas do plan xeral municipal vixente, mais nin 
modifica a clasificación do solo nin altera as súas determinacións. 
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O contido gráfico do PBA pode descargarse nas seguintes direccións webs: 
“http://mapas.xunta.gal/visores/descargas-pba/” ; “http://mapas.xunta.gal/visores/pba/”. 

 Por último indicar que en todo caso, conforme ao artigo 206 do Decreto 143/2016 corresponde á 
administración local facilitar a información referente aos instrumentos de planificación urbanística, 
sendo competencia municipal a súa tramitación e execución. 

Cumprimento: A información facilitada é recollida no apartado 5.7 do presente EIA, sendo avaliada no 
apartado correspondente.  

2.7 ALEGACIÓNS AO ESTUDO PREVIO DE INICIACIÓN 

Como resultado da exposición pública do estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria 
de Bemil (en data 08/07/2022), non se recibiron respostas de organismos oficiais. 

Con todo, trala exposición pública do EPI, a Comunidade de Montes de Bemil, con CIF V:36.110.591, emite 
alegación ao mesmo, firmada o 25/08/2022, na que se expón o seguinte: 

“Que a Comunidade de Montes de Bemil foi informada do “estudo previo de iniciación da zona de 
reestruturación parcelaria de Bemil, non concello de Caldas de Reis (Pontevedra)”, e unha vez analizada 
a información de dita proposta en relación á situación dos límites do Monte Veciñal de Bemil; comprobou 
que unha parte das parcelas “Xiabre” e “Pedreira”, clasificadas como Monte Veciñal en Man Común, non 
se incluíron dentro da delimitación da proposta do estudo previo.” 

Polo tanto, SOLICITA: 

“Á incorporación duns terreos propiedade do Monte de Bemil que quedaron fora da delimitación do 
estudo previo da reestruturación parcelaria de Bemil.” 

A referida alegación aporta un pequeno informe de situación dos terreos e unha proposta de 
reestruturación da delimitación do estudo previo, elaborado pola empresa Landra Consultora Forestal, 
S.L. a petición da Comunidade de Montes de Bemil. 

No apartado de inventario ambiental téñense en conta as parcelas sinaladas, nos apartados de capacidade 
produtiva (5.1.6.2) e vexetación (5.2.1).  
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3. ALTERNATIVAS ESTUDADAS. 

3.1 ALTERNATIVA 0. NON REALIZACIÓN DA REESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Todo proceso de reestruturación parcelaria, segundo o establecido pola lei, ten a súa orixe nun proceso 
de iniciación. 

Para este proxecto recibíronse até catro solicitudes, a ultima das catro solicitudes realizouse en 2020, coa 
aprobación por unanimidade do Pleno do Concello de Caldas de Reis. 

Ao ser recibida a solicitude para iniciar o proceso de reestruturación parcelaria, ten lugar o proceso de 
iniciación levando a circunscrición do estudo á parroquia de Bemil, a tenor da insistencia da demanda 
social nesa zona. 

A demanda de solicitude vincula o proceso ao medio, aínda que sobre o mesmo téñense que realizar os 
estudos lexislados, que ofrecerán a valoración da viabilidade das diversas accións do proceso a realizar 
dentro da área de estudo. 

Polo tanto, a decisión de non realizar a concentración só poderá decidirse no caso en que os estudos 
realizados demostren a súa falta de viabilidade, cousa que non ocorreu no presente caso. 

3.2 ALTERNATIVA 1. REALIZACIÓN DA REESTRUTURACIÓN PARCELARIA CON ZONAS DE EXCLUSIÓN 

Esta alternativa implicaría a exclusión da reestruturación das parcelas que polas características do seu uso 
ou os elementos ambientais que soportan non se consideren adecuadas para un uso agrario ou para 
plantacións de aproveitamentos forestais. 

Entre as áreas a excluír estarían principalmente as seguintes: 

• Zonas Industriais  

• Núcleos rurais 

• Elementos ambientais 

• Elementos do patrimonio cultural 

O proceso de exclusión destes elementos, implica a exclusión de toda a parcela onde se encontre o 
elemento ou espazo, non podendo excluír unicamente a superficie ocupada por el. 

Esta situación provocaría unha diminución drástica da superficie que se vai reestruturar facendo que o 
obxectivo buscado coa reestruturación parcelaria se desvirtúe e a faga ineficaz e inviable técnica e 
economicamente.  

Por outra banda esta alternativa deixaría de lado a aqueles propietarios que conviven actualmente cos 
ditos elementos nas súas parcelas e que, en moitas ocasións, só ocupan unha superficie mínima delas.  

Deste xeito estase a impedir que moita superficie con vocación agrícola ou forestal se vexa beneficiada 
do proceso de reestruturación. 
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3.3 ALTERNATIVA 2. REALIZACIÓN DA REESTRUTURACIÓN EN TODO O PERÍMETRO 

A alternativa 2 supón a consideración inicial de todo o perímetro establecido, de forma que toda a 
superficie con vocación agro forestal se vexa incluída na reestruturación. 

Esta opción permite incluír inicialmente a todas as parcelas englobadas no perímetro, 
independentemente da planificación do solo de cada parcela ou as restricións ambientais ou patrimoniais 
polas que se vexan afectadas total ou parcialmente. 

Deste xeito permítese a participación de todos aqueles propietarios que, aínda que posúen elementos 
merecedores dalgún tipo de protección nas súas parcelas, levan facendo un uso agro forestal ou doutro 
tipo delas desde sempre. 

Permítese igualmente que a decisión da integración dos núcleos rurais dentro da reestruturación sexa 
avaliada caso a caso pola autoridade municipal, en función das características especiais de cada un, e unha 
vez coñecida a opinión de cada propietario ao respecto.  

Con está alternativa, o tratamento que se lles deba realizar ás parcelas con áreas ou elementos singulares, 
atrásase ás seguintes fases da reestruturación, unha vez realizada a exposición pública.  

O resultado da exposición pública permitirá coñecer a opinión, necesidades e obrigas das distintas 
administracións afectadas, propietarios e outros axentes implicados. 

Este coñecemento permitirá seleccionar da forma máis racional e informada, o tratamento que se vai 
realizar sobre cada unha das áreas ou elementos singulares. 

A integración dos obxectivos da reestruturación coas necesarias medidas de protección dos elementos e 
áreas, realizarase mediante a definición dunhas medidas ambientais de actuación para cada unha das 
áreas ou elementos sensibles. 

3.4 CONCLUSIÓNS 

En función da análise realizada das tres alternativas estudadas seleccionase a alternativa 3 que é a única 
que permite conxugar de forma racional a consecución do obxectivo buscado coa reestruturación, coa 
necesaria protección das áreas e elementos singulares, así como con outros usos planificados. 

A definición das medidas ambientais de actuación para cada unha das áreas ou elementos sensibles 
recóllense no punto correspondente deste estudo (capítulo 7), e incluirán medidas xerais e específicas 
para a fase de obra e a fase de explotación. 

O grao de detalle destas medidas correspóndese coa actual fase de proxecto e serán axustadas e 
actualizadas nos distintos proxectos de desenvolvemento que se elaboren. 
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4. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS E UBICACIÓN DO PROXECTO 

A zona de reestruturación parcelaria proposta en Bemil conta cunha superficie de 1.233,4 Ha. Ten en total 
77 propietarios inscritos no Rexistro de Explotacións Gandeiras, dos cales 20 posúen explotacións 
comerciais. 

4.1 OBXECTIVOS DO PROXECTO 

O proxecto consiste nun proceso técnico- xurídico de reorganización da propiedade, con obxecto de 
mellorar a estrutura territorial das explotacións agrarias da zona de reestruturación. 

Os obxectivos do proxecto de Reestruturación Parcelaria na parroquia de Bemil, no concello de Caldas de 
Reis, son os marcados polos artigos 1 e 2 dá Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora dá estrutura territorial 
agraria de Galicia, reproducidos no apartado 1.4 OBXECTIVOS DÁ REESTRUTURACIÓN. 

4.2 ANTECEDENTES E PROMOTOR 

Con data 22 de febreiro de 2002 recibiuse no Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra unha 
iniciativa para levar a cabo a concentración parcelaria para a parroquia, acompañada das sinaturas de 230 
persoas propietarias e constando no expediente unha memoria sobre a idoneidade de levar adiante o 
procedemento. Posteriormente, con datas 30 de maio de 2008, 12 de decembro de 2017 e 19 de febreiro 
de 2020, presentouse no Servizo de Infraestruturas Agrarias a mesma iniciativa para executar a 
concentración/reestruturación parcelaria na parroquia de Bemil, nestes casos como resultado da 
aprobación por unanimidade do Pleno do Concello de Caldas de Reis para levala a cabo. 

Realizaronse consultas a organismos, solicitando informes para a redacción do Estudo Previo de Iniciación 
(EPI), e posteriormente redactouse o EPI en febreiro do 2022. 

O EPI foi sometido a exposición pública, da que únicamente se obtivo un informe de alegaciones da Xunta 
de Montes en Man Comun de Bemil. 

O promotor da reestruturación parcelaria é a Consellaría do Medio Rural, Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Rural. 

4.3 LOCALIZACIÓN E CARACTERIZACIÓN DA Z.R.P  

Santa María de Bemil correspóndese con unha das nove parroquias do termo municipal de Caldas de Reis. 
Sitúase nunha banda central do municipio, lindando ao norte coa parroquia de San Pedro de Dimo do 
veciño concello de Catoira e coa parroquia de Santa Mariña de Carracedo do mesmo concello de Caldas 
de Reis; ao leste coas parroquias de San Clemente de Cesar, Santo André de Cesar, San Tomé e Santa 
María de Caldas de Reis e Santa María de Caldas de Reis, as catro do mesmo concello; ao sur coa parroquia 
de Portas, do concello do mesmo nome, e ao oeste coa parroquia de Saiar, do mesmo concello de Caldas 
de Reis. 
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Imaxe 4: Ubicación ZRP. Fonte: EPI 

Os lugares desta parroquia que quedarían encadrados no ámbito de estudo son os seguintes: 

• Follente 
• Outeiro 
• Paradela 
• A Canle 
• As Veigas de Almorzar 

A poboación total da parroquia é de 785 habitantes (datos do Nomenclator IGE, ano 2022).  

En su conjunto, a parroquia de Bemil, tiene un total de 9.519 parcelas catastrais rústicas, cunha superficie 
media de 1.633 m²; a superficie mínima é de 7 m² e a máxima de 1.128.171 m² (propiedade da 
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Bemil). 

Na parroquia a propiedade se atopa enormemente fragmentada; existe un número moi elevado de 
propietarios, a maior parte cunha superficie total de menos de 2.00 m², repartida nun nº de leiras entre 
2 e 5.  

A maior parte dos propietarios catastrais teñen entre 1 e 5 parcelas, mentres que só 5 propietarios teñen 
máis de 40 parcelas, tal e como se mostra na táboa e gráfico seguintes: 
 

Nº de parcelas Total Propietarios % 
1-5                           1.656  81,50% 

5-10                              199  9,79% 
11-20                              123  6,05% 
21-30                                35  1,72% 
31-40                                14  0,69% 
> 40                                  5  0,25% 
Total                          2.032  100% 

Táboa 3: Número de propietarios segundo o número de parcelas en propiedade (Fonte: EPI) 
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En canto á distribución por superficie da propiedade catastral, 939 propietarios (o 46%) contan cunha 
superficie total que non supera os 1.000 m², pero hai unha cantidade considerable de propietarios en 
todos os rangos de superficie, mesmo cun total de 94 que dispoñen de entre 1 e 2 hectáreas: 

Nº de parcelas Total Propietarios 
(Propiedad Catastral) 

% 

< 500                          532  35,54% 
500-1.000                         407  27,19% 

1.000-2.000                          414  27,66% 
2.000-5.000                          376  25,12% 

5.000-10.000                          182  12,16% 
10.000-20.000                            94  6,28% 

> 20.000                            24  1,60% 
Total                      1.497  100% 

Táboa 4: Número de propietarios segundo a superficie das parcelas en propiedade (Fonte: EPI) 

Segundo determina o EPI, actualmente o 20% dos terreos atópanse en produción agrícola e case un 61% 
do solo (sen contar as superficies de mestura de especies arbóreas e de arborado e mato) se dedica á 
produción forestal. 

4.4 DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE REESTRUTURACIÓN DA ZONA 

As directrices xerais a ter en conta no proceso de reestruturación parcelaria da zona son as seguintes: 

 Procurarase que cada propietario reciba uns lotes de substitución que se adecúen ás parcelas 
achegadas á concentración, no que se refire a aspectos tales como a súa situación respecto ao núcleo 
urbano, o seu potencial uso, a súa capacidade agronómica, etc. Serán de especial consideración para 
os propietarios que as acheguen, as parcelas provistas de melloras: pozos, charcas, etc. 

 As actuacións nas parcelas reduciranse ás mínimas imprescindibles para dotalas de acceso, tentado 
modificar o mínimo a topografía do terreo. Por conseguinte, as únicas nivelacións ou movementos de 
terras nas parcelas serán as necesarias para os posibles axustes da morfoloxía durante a construción 
dos accesos.Os lindeiros dos terreos de substitución deben axustarse a accidentes naturais do terreo, 
regatos, muros de pedra, etc. de modo que se favoreza un mellor aproveitamento do solo e evítese a 
destrución destes elementos, e as alteracións da fisonomía do territorio afectado. 

 Nas zonas onde a calidade agronómica sexa baixa, procurarase adxudicar lotes da maior superficie 
posible, para rendibilizar as explotacións pola vía de redución de custos ou para favorecer a 
forestación. 

 Procurarase facer facer os novos terreos dun tamaño adecuado para a mecanización, e con formas 
que favorezan a labra. En ningún caso afectarase as canles de auga e capa freática. 

 Os accesos facilitaranse a partir dunha rede de camiños principais, ou eixos da ZRP, que partirán dos 
núcleos urbanos ou doutras vías de maior importancia, conectados con outros de categoría inferior 
(camiños secundarios).  

 Potenciarase, sempre que sexa tecnicamente viable, a utilización dos camiños existentes, 
promovendo se é necesario,  a creacción de arrimaderos que permita reducir a necesidade de anchura 
do camiño de 8 m a 6 m. A nova rede de camiños deberá de dispoñer das infraestruturas de drenaxe, 
cunetas adecuadas e pendente suficiente para evacuar as augas de escorredura.  

 Os camiños estarán sinalizados, e as curvas e cruces han de ter a suficiente visibilidade 
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 A anchura dos camiños debe ser a adecuada para cumprir o labor de dar acceso aos terreos de 
substitución, en función das condicións de circulación e do número de parcelas ás que dean servizo. 

 Aproveitarase na medida do posible os trazados de camiños existentes e os seus lindes de vexetación, 
respectando polo menos una das dúas marxes vexetadas ou con muros de pedra seca. 

 A densidade de camiños será a mínima necesaria para cumprir os obxectivos de comunicación e 
acceso ás novas leiras de substitución. 

 Respectaranse sempre que sexa posible as zonas determinadas como áreas sensibles ambientalmente 
(leitos e ribeiras, bosquetes de frondosas, muros de terra seca, e elementos patrimoniais). 

 No caso de que se xeren parcelas sen acceso existente, os camiños de acceso trazaranse respectando 
no posible as curvas de nivel e evitando, sempre que sexa tecnicamente posible, os trazados 
rectilíneos e/o en cuadrícula. 

 No caso de ser necesaria a realización de camiños a parcelas sen acceso existente, estes evitarán 
alterar o perfil do terreo, reducindo a alteración da paisaxe. 

 A terra vexetal retirada durante a obra estenderase nas parcelas lindeiras, evitando deixar a terra en 
cordóns na márgen dos camiños á finalización das obras.  

 As obras para realizar respectarán as liñas de escorredura actuais, de forma que se evite a aparición 
de riscos novos de estancamento de auga e/o inundacións, debidas á canalización ou desvios da actual 
rede de augas superficiais. 

 Calquera deseño do plan de obras debe ser estudado e valorado polo arqueólogo responsable 
autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que levará a cabo todos os estudos que sexan 
requiridos por a D.X. 

 Terase en conta o condicionado do informe emitido pola D.X de Patrimonio Natural ás consultas para 
a redacción do EPI, e doutros organismos, que se apuntan no apartado de Medidas Ambientais. 

4.5 PROPOSTA INICIAL DE CAMIÑOS 

Coas premisas descritas no anterior apartado, realízase unha proposta inicial de camiños principais, 
denominados por orde numérica do 10 ao 18.  

Todos eles deseñáronse sobre camiños existentes, e repartidos pola xeografía de maneira que abarquen 
a maior parte do territorio da ZRP, e tipoloxía de usos do solo (agrario, forestal), mesmo que actualmente 
crucen leitos para favorecer a mobilidade territorial marcada pola abundante presenza de leitos. 

Estes camiños concéntranse no sector central e norte da ZRP, dado que a zona sur, conta con estradas 
nacionais, estradas provinciais, viais industriais e rúas, que aseguran incialmente o correcto acceso. 

Os camiños principais propostos para dar acceso a diferentes zonas do territorio son os seguintes: 

CAMIÑO Nº LONG (m) ZONA CAMIÑO 
EXISTENTE CAMIÑO CATASTRO ESTADO ACTUAL 

10 1.476 SE SI Parcialmente Herba / Terra 
11 2.606 SE SI SI Terra / Horizonte 

mineral 
12 642 N SI SI Terra 
13 2.427 SE SI SI Terra 
14 1.567 O SI SI Terra 
15 1.081 NE SI Parcialmente Terra / árido 
16 737 E SI SI Terra / árido 
17 904 E SI SI Terra 
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CAMIÑO Nº LONG (m) ZONA CAMIÑO 
EXISTENTE CAMIÑO CATASTRO ESTADO ACTUAL 

18 1.405 CENTRO SI SI Terra / árido 
TOTAL 12.844     

Táboa 5: Camiños principais propostos, e a sua situación actual 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIÓNS ECOLÓXICAS 

5.1 MEDIO FÍSICO 

 Encadre xeográfico e ámbito de estudo 

A zona de estudo localizase na parroquia de Bemil, no concello de Caldas de Reis, provincia de Pontevedra. 

O concello de Caldas de Reis situase ao Noroeste da provincia de Pontevedra, e limita cos concellos de 
Cuntis, Moraña, Vilagarcía de Arousa, Catoira, Valga, Portas e Vilanova de Arousa. Compóñeno nove 
parroquias que ocupan una superficie de 68,25 km2 habitados por 9.788 habitantes no ano 2021 
(información estadística do IGE) repartidos en 51 núcleos de poboación dos que seis son da parroquia de 
Bemil: Follente, Outeiro, Paradela, A Canle, A Lavandeira e As Veigas de Almorzar. 

A zona de reestruturación parcelaria desenvolvese sobre 1.232 ha, a zona de estudo abrangue os terreos 
incluídos dentro do perímetro da zona de reestruturación parcelaria, máis os terreos da contorna nun 
radio de 200 metros, o que da como resultado un total de 1.666 ha. 

 
Imaxe 5: Localización da zona de reestruturación parcelaria (liña morada) e ámbito de estudo de 200 m o redor 

da reestruturación parcelaria (liña amarela) 

 Climatoloxía e cambio climático 

A nivel xeral, a situación de Galicia entre aproximadamente os 41º e os 44º de Latitude Norte sitúaa baixo 
a influencia de dous focos fundamentais de actuación: por unha banda, as altas presións subtropicais, 
representadas fundamentalmente polo Anticiclón das Azores, e, por outra, baixas presións noratlánticas. 
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Ademais, hai que ter en conta no clima xeral, as masas de aire; con respecto a Galicia hai que destacar 
dous: o tropical e o polar, que ao estar en contacto orixinan a descontinuidade denominada Fronte Polar, 
que se sitúa ao Noroeste das altas presións subtropicais. Esta fronte polar non permanece estática, senón 
que se move de norte a sur segundo as estacións. 

A climatoloxía da zona obxecto de estudo está fundamentalmente afectada pola circulación atmosférica 
xeral nas latitudes medias, determinada pola evolución do anticiclón das Azores e da Fronte Polar. Este 
feito, unido á relativa proximidade ao mar condiciona a zona a un clima atlántico húmido. 

As perturbacións da Fronte Polar que dominan a zona dende o outono ata a primavera, xunto co efecto 
producido polas elevacións montañosas que actúan como pantalla, son a causa das elevadas 
precipitacións da zona. No verán predomina na zona o anticiclón das Azores, que con frecuencia provoca 
días despexados e sen nubes. 

Segundo os datos obtidos do Sistema de Información Xeográfica de datos Agrarios do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación, a temperatura media anual no concello de Caldas de Reis, na zona de 
estudo, é de 14ºC, cunha temperatura media da mínima do mes máis frío de 7ºC e unha temperatura 
media do máximo do mes máis cálido de 26 ºC. A duración media do período seco é de 1 mes. 

No que se refire ás xeadas, rexístrase unha duración media do período de frío ou xeadas de 4 meses. 

A evapotranspiración media anual (ETP) é de 750 mm, cunha precipitación media anual de 2000 mm. A 
distribución destas precipitacións realízase de forma desigual, acadando a máxima precipitación na época 
outono-inverno, e cun mínimo pronunciado durante o verán. 

5.1.2.1 Tipos Climáticos 

As diferentes clasificacións climáticas segundo diversos autores, para o ámbito de estudo, sinalan o 
seguinte: 

Autor Clasificación climática 

Pérez Alberti (1982) Oceánico húmido con tendencia a aridez estival 

Papadakis (1952) 

Tipo climático  Mediterráneo temperado 
Tipo de inverno  Avena cálido 
Tipo de verán  Triticum máis cálido 

Réxime térmico  Temperado cálido/fresco 
Réxime de humidade  Mediterráneo húmido 

Allué Andrade (1966) Nemoral VI(V) 
Ortiz & Rodríguez-Oubiña 
(1993) 

Zona de transición entre os pisos bioclimáticos “termocolino” e 
“eucolino” 

Elena Roselló (1997) Fitoclima VI(IV)2 “mediterráneo subnemoral” 

Rivas-Martínez et al (2002) Bioclima temperado(submediterráneo) oceánico  
e Termotipo mesotemplado 

5.1.2.2 Estacións meteorolóxicas 

A estación meteorolóxica máis próxima á zona de estudo, pertencente á rede de MeteoGalicia e 
colaboradores, é a que se define no seguinte cadro: 
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ESTACIÓN METEOROLÓXICA (REDE METEOGALICIA E COLABORADORES) 

Nome Prov. Altitude 
(m) 

Latitude 
(EPSG:4326) 

Lonxitude 
(EPSG:4326) 

Data Alta 

Caldas de Reis  
(Caldas de Reis) Pontevedra 268 42.595306 WGS84 -8.618997 WGS84 Setembro 

2006 

Da estación tómanse datos de anos completos (período 2018/2021) de temperaturas, humidade relativa, 
precipitacións e ventos, que se mostran nos seguintes apartados. 

E do visor agrario do SIGA (MAPAMA) tómanse os datos anuais de temperatura e precipitación do concello 
de Caldas de Reis: 

PARÁMETROS METEOROLÓXICOS Datos SIGA 

Temperatura media anual (°C) 14 

Temperatura media de máximas do mes máis cálido (°C) 26  

Temperatura media de mínimas do mes máis frío (ºC) 7 

Precipitación anual media (mm) 2.000 

5.1.2.2.1 Réxime de temperaturas 

A continuación preséntanse as táboas de datos mensuais no referido período, para a estación de Caldas 
de Reis, de temperaturas medias, media de máximas e media de mínimas. 

 

 

 

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 9 7,3 8,3 11,6 14,4 16,9 19,1 21 20,1 14,5 11,1 11,1
2019 8 10,7 11,3 11,5 15,5 15,3 19,6 19,2 18 14,4 10,4 10,1
2020 9,4 11,4 10,8 12,6 17,2 16,5 21,3 19,2 18,4 13,4 12,5 8,8
2021 7,3 10,5 11,2 12,8 13,8 17 17,8 18,7 17,6 15,3 9,8 11,4

Temperatura media a 1.5 m (ºC)

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 11,6 11,5 11,8 16,7 20,5 22 24,4 28,5 27,5 20 14,2 14
2019 12,1 15,5 17 16,7 21,8 20,7 26,4 25,5 24,1 18 13 13,5
2020 12,9 15,5 15,9 17,3 23,6 21,9 29,5 25,7 24,6 17,2 16,2 11,4
2021 10,7 13,7 17,1 19,1 19,7 23,4 24 25,3 23,2 20,5 14,4 14,3

Temperatura media das máximas a 1.5 m (ºC)

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 6,4 3,7 5,3 7,9 9,8 13,1 15,4 15,5 15,1 10,4 8,7 8,8
2019 5 6,8 6,9 7,6 10,1 10,9 14,6 14,5 13,9 11,8 8,3 7,1
2020 6,4 8,2 7,1 9,3 12,3 12,4 15,2 14,8 13,9 10,5 9,7 6,5
2021 4,7 7,8 6,7 8,2 9 12 13,7 14,2 13,9 11,6 6,4 8,8

Temperatura media das mínimas a 1.5 m (ºC)
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Imaxe 6: Temperaturas: Caldas de Reis (Meteogalicia) 

5.1.2.2.2 Humidade relativa 

 

 
Imaxe 7: Humidade relativa: Caldas de Reis (Meteogalicia) 

5.1.2.2.3 Réxime de precipitacións 

 

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 88 81 86 82 77 85 83 73 74 75 88 87
2019 81 75 72 81 72 80 77 80 78 88 93 86
2020 87 96 80 86 76 81 68 79 76 87 83 90
2021 89 84 72 77 78 78 81 81 82 83 84 84

Humidade relativa media a 1.5 m (%)

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 225,9 201,3 406,7 221,5 59,7 90,5 57,3 14,8 3,5 136,4 347 176,3
2019 176,8 57,5 136,4 265,9 56,9 79,2 19,6 61,8 122,1 263,3 471,1 392,4
2020 306,5 145,9 161,7 228,8 60,3 59,1 0 128,8 72,5 221,4 139,9 477,4
2021 299,4 309,5 27,2 123,4 204,2 77,4 29,2 55,7 100,2 183,3 40,7 274,5

Precipitación (mm)
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Imaxe 8: Precipitación: Caldas de Reis (Meteogalicia) 

A precipitación media anual é de 2000 mm. A distribución destas precipitacións realízase de forma 
desigual, acadando a máxima precipitación na época outono-inverno, e cun mínimo pronunciado durante 
o verán. 

5.1.2.2.4 Réxime de ventos 

A continuación, apórtanse os datos numéricos da dirección do vento predominante e da velocidade do 
mesmo, na estación de Caldas de Reis: 

 
Sd: sen datos 

Os ventos dominantes son de compoñente suroeste, entre outubro e abril, e ventos do nordés 
principalmente entre os meses de maio a setembro. 

 

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 sd 45 sd 225 45 sd sd 45 sd 45 sd 225
2019 45 225 45 45 45 270 45 45 45 225 225 225
2020 225 225 45 225 45 45 45 45 45 225 225 225
2021 225 225 45 45 45 45 45 45 45 225 45 225

Dirección do vento predominante a 10 m (º)

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 8,2 9,9 10,9 9,6 9,4 7,6 7,1 9,8 8,5 9,9 8,8 8,7
2019 9,1 7 9,3 8,2 9,4 6,4 8,2 7,5 9,5 6,9 8 9,2
2020 9 7,8 9 6,7 7,7 6,3 10,3 7,2 7 7,5 7,9 8,3
2021 8,9 10,2 8,3 7,1 7,4 7,5 6 6,5 5,9 6,1 7,2 7

Velocidade do vento a 10 m (km/h)
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Imaxe 9: Ventos (Dirección e velocidade): Caldas de Reis (Metogalicia) 

 Atmosfera 

5.1.3.1 Calidade do aire 

5.1.3.1.1 Introdución 

A contaminación atmosférica é a presenza no ambiente de materiais ou formas de enerxía (radiacións 
ionizantes e ruído) que poden ter efectos nocivos para a saúde, a seguridade ou o benestar humano ou o 
medio ambiente no seu conxunto, implicando danos, riscos ou molestias graves, ás persoas e aos bens, 
incluído o medio ambiente ecolóxico. 

Pola súa banda, as substancias poden ser ou non contaminantes, dependendo das condicións do medio 
no que existan. Tal é o caso do ozono, que protexe contra a radiación ultravioleta cando está na 
estratosfera, pero é prexudicial cando supera certa concentración na troposfera. 

A contaminación atmosférica ten dúas orixes, unha na actividade humana (contaminación 
antropoxénica), e outra na natureza, onde se producen moitos fenómenos naturais como os que se 
producen como parte dos ciclos elementais da materia (C, O e N), o vulcanismo, os incendios forestais, e 
os procesos de fermentación tamén son fontes de contaminantes. 

Os contaminantes lexislados para a calidade do aire son os seguintes: 

 Dióxido de xofre (SO2) 

 Monóxido de Carbono (CO) 

 Óxidos de Nitróxeno (NOx) 

 Ozono (O3) 

 Partículas (PM) 

 Benceno (C6H6) 

 Sulfuro de Hidroxeno (SH2) 

 Compostos de Flúor (F-) e Fluoruros de Hidroxeno (FH) 

 Metais Pesados 

 Compostos Orgánicos Volátiles (COVs) 

 Benzo(α)pireno 
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 Black Carbon (BC) 

 Amoníaco (NH3) 

5.1.3.1.2 Situación actual 

5.1.3.1.2.1 Datos da estación de calidade do aire de Galicia 

A rede de Estacións de Calidade do Aire de Galicia conta con 9 estacións na provincia de Pontevedra. A 
máis próxima á zona de estudo sitúase no núcleo urbano de Campolongo, no concello de Pontevedra, a 
unha distancia aproximada de 25 km ao sur da zona de reestruturación parcelaria proxectada. A estación 
está equipada con diferentes analizadores e un panel informativo con datos horarios en tempo real. 

As coordenadas da estación son: 42.425934 de latitude, -8.6439933 de lonxitude, e os parámetros 
medidos son os seguintes: 

 Dióxido de xofre (SO2) (Fluorescencia ultravioleta). 

 Partículas en suspensión (PM10, <10µm) (Absorción beta). 

 Monóxido de nitróxeno (NO) (Quimioluminiscencia). 

 Dióxido de nitróxeno (NO2) (Quimioluminiscencia). 

 Óxidos de nitróxeno totais (como NOx) (Quimioluminiscencia). 

 Monóxido de carbono (CO) (Absorción infrarroja). 

 Ozono (O3) (Absorción ultravioleta). 

Os datos do “Informe Resumo de Calidade do Aire de Galicia” (período: 01/01/2021 a 31/12/2021) para 
a estación de Pontevedra - Campolongo son: 

Parámetro Técnica Dato Analizado Nº Valor 
Ref. Incumpre 

SO2 FLUORESCENCIA UV 

Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 24 NON 
Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 3 NON 

Nº de veces que se superou o limiar de 
alerta 500 ug/m³ por 3 horas 

consecutivas 
0 1 NON 

Media en ug/m³ 1,8 --- --- 
% de Datos Horarios 97,68% 86% NON 

PM10 Absorción beta 

Superacións de 50 ug/m³ en un día 4 35 NON 
% de datos diarios 97,53% 86% NON 

% de datos horarios 97,41% 86% NON  
Media ug/m3 19 40 NON 

NOX Quimioluminiscencia 
Media ug/m3 30 --- --- 

% de Datos Horarios 97,69% 86% NON 

OZONO 
(O3) 

Absorción 
ultravioleta 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario 0 25 NON 
Información Superación de 180 ug/m³ 

nunha hora 0 1 NON 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ 
nunha hora 0 1 NON 

Media en ug/m³ 37 --- --- 
% de Datos Horarios 96,16% 86% NON 

CO Absorción infrarroja 
Superacións de 10 mg/m3 Octohorario 0 0 NON 

Media mg/m3  0,25 --- --- 
% de datos horarios 97,69% 86% NON 
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Parámetro Técnica Dato Analizado Nº Valor 
Ref. Incumpre 

NO Quimioluminiscencia 
Media en ug/m³ 8,4 --- --- 

% de Datos horarios 97,69% 86% NON 

NO2 Quimioluminiscencia 

Superacións de 200 ug/m³ nunha hora 0 18 NON 
Media ug/m3 17 40 NON 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas 
consecutivas 0 0 NON 

% de Datos Horarios 97,69% 86% NON  

PM25 Absorción beta 
% de Datos Diarios 93,97% 86% NON 

% de Datos Horarios 94,27% 86% NON 
Media en ug/m³ (Datos diarios) 9,4 20 NON 

Táboa 6: Resumo da Calidade do Aire na estación de Pontevedra-Campolongo 

Á vista dos resultados recollidos no cadro anterior, sinálase que durante o período analizado na estación 
de Pontevedra - Campolongo non houbo incumprimento de ningún dos parámetros medidos. 

Polo tanto, partindo de que os datos da estación de Pontevedra-Campolongo son os máis próximos dos 
que se dispón e tendo en conta que a zona de estudo ten un carácter menos urbano, conclúese que se 
cumpren os requisitos establecidos na lexislación aplicable: Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección 
do medio ambiente atmosférico de Galicia, Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e 
protección atmosférica, Real decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, de mellora da calidade do aire e Real 
decreto 39/2017, do 27 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, 
relativo á mellora da calidade do aire. Por outra banda, sinálase que non se prevén variacións no tocante 
á calidade do aire no dito ambiente, debido á execución do proxecto. 

5.1.3.1.2.2 Niveis de ozono 

Fontes principais 

O ozono fórmase pola reacción de contaminantes como os óxidos de nitróxeno (NOx) e os compostos 
orgánicos volátiles (COV) procedentes das emisións dos vehículos, dos disolventes ou da industria, coa luz 
solar. Os niveis de ozono son máis altos durante os períodos de sol e temperaturas elevadas. Ao longo do 
día, os valores máis altos rexístranse nas horas centrais e durante a tarde. 

Referencia lexislativa 

O Real decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire indica no seu anexo I, 
algúns valores límite para o control da calidade do aire en relación co ozono: 

 Parámetro (Ozono) Límite 
Límite de información Media horaria 180 µg/m³ 

Límite de alerta Media horaria (1) 240 µg/m³ 

(1) A efectos de aplicación do artigo 25 de dito RD, a superación do límite debese medir ou prever durante 
3 horas consecutivas. 

Recomendacións sanitarias 

Cando hai niveis moderados de ozono (120 -180 µg/m³) é improbable que sexan necesarias actuacións 
para a poboación en xeral porque o efecto previsible é leve. 
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Cando os niveis de ozono no aire sexan elevados (180 -240 µg/m³) é previsible que se produzan 
importantes efectos sobre a saúde da poboación en xeral, especialmente nos grupos de risco. 

Cando os niveis de ozono no aire estean nun nivel de alerta (>240 µg/m³), ademais do anterior, 
recoméndase que as persoas sensibles permanezan no interior e se cumpran as recomendacións 
específicas indicadas polo Ministerio de Sanidade, se é o caso. 

Situación no ámbito de estudo 

Os datos do “Informe Resumo de Calidade do Aire de Galicia” (período: 01/01/2021 a 31/12/2021) para 
a estación de Pontevedra-Campolongo son: 

Parámetro Técnica Dato Analizado Nº Valor 
Ref. Incumple 

OZONO 
(O3) 

Absorción 
ultravioleta 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario 0 25 NON 
Información Superación de 180 ug/m³ 

nunha hora 0 1 NON 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ 
nunha hora 0 1 NON 

Media en ug/m³ 37 --- --- 
Porcentaxe de Datos Horarios 96,16% 86% NON 

Táboa 7: Resumo niveis de ozono na estación de Pontevedra-Campolongo 

Á vista dos datos incluídos na táboa, sinálase que en ningunha das medicións realizadas non se superaron 
os limiares de 120, 180 e 240 ug/m³, polo que se cumpren as recomendacións sanitarias e conclúese que 
os niveis de ozono non teñen un impacto negativo na poboación circundante. 

5.1.3.2 Contaminación acústica 

O ámbito de estudo manifesta áreas de forte influencia acústica debido ás emisións do ruído do tráfico 
das estradas que atravesan ou limitan a Zona de Reestruturación Parcelaria. 

• A principal vía de comunicación no ámbito de estudo, é a Autoestrada AP-9, que limita coa ZRP 
na zona suroeste da mesma (2,3 Qm), e cruza a ZRP en dirección N-S ao longo de 4,3 Qm. 

• Outras vías importantes son: 

o N-640. Que une Vilagarcía de Arousa con Caldas de Reis. Cruza a ZRP en dirección Leste-
Oeste, na zona sur da ZRP (no Polígono Empresarial das Veigas de Almorzar). 

o N-550 que fai o límite leste da ZRP. 

• O resto de vías existentes na ZRP, son provinciais, como a EP-8003, entre Paradela e a N-550, ou 
locais. 

Tomando os datos de tráfico de 2019 (máis representativos cós do ano 2020, xa que actualmente non se 
encontran publicados os de 2021), tense o seguinte tráfico nos tramos das vías indicadas dentro da ZRP: 

Vía PQ inicio PQ final Lonx (Km) IMD Total IMD Lixeiros IMD 
Pesados 

AP-9 104+040 109+920 5,88 23.114 20.702 2.412 
N-640 225+070 227+010 1,95 8.844 8298 546 
N-550 93+610 96+600 2,99 7.521 6.801 720 

Táboa 8: Tráfico nas principais vías de comunicación na ZRP 
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O Ministerio de Fomento elaborou os Mapas de Ruído para as tres estradas indicadas na ZRP, e todas elas 
na Segunda Fase (Mapas Estratéxicos de Ruído das Estradas da Rede do Estado. Segunda Fase. Ano 2012): 

Treito de estudo na AP-9, no Mapa de Ruído da Segunda Fase (2012): 

 
AP-9 Treito Caldas (Fonte CEDEX) 

Neste caso, sinálanse ambas marxes da Autoestrada como zonas de afección: 

  
Imaxe 10: Zonas de afección acústica da AP-9 en Caldas de Reis (Fonte: CEDEX) 

Treito de estudo na N-640, no Mapa de Ruído da Segunda Fase (2012): 
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N-640 (Fonte CEDEX) 

Entón sinalábanse as seguintes “Zonas de conflito” na N-640 no concello de Caldas de Reis: 

Zonas de afección acústica da N-640 (Fonte CEDEX) en Caldas de Reis 
Municipio P.Q. inicio  P.Q. final  Marxe  Posible actuación  Observ. 

Caldas de Reis 225+110 226+130  AMBAS  Actuacións complexas  – 
Caldas de Reis 231+810 232+210 AMBAS Pavimento 

fonoabsorbente e 
redución de velocidade 

- 

O Mapa de Ruído da N-550, no entorno de Caldas de Reis, e da ZRP, elaborouse para o seguinte treito: PQ 
83+770 – 96+600, nos concellos de Caldas de Reis; Pontecesures; e Valga: 

 
Treito de estudo da N-550 no Mapa de Ruído (M. Fomento, Segunda Fase), (Fonte CEDEX) 

Zonas de afección acústica da N-550 (Fonte CEDEX) en Caldas de Reis 
Municipio P.Q. inicio  P.Q. final  Marxe Posible actuación  Observ 

Caldas de Reis 91+830 93+320 AMBAS  Actuacións complexas  – 
Caldas de Reis 96+400 96+550 D Sen actuación Non hai poboación 

exposta 
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No Anexo 4 Estudo Acústico, recóllense os resultados das medicións acústicas realizadas en situación 
preoperacional, en dous puntos dentro da ZRP de Bemil. 

Punto Coord X  Coord Y Lugar Parroquia Concello Zona Acústica Habitantes 

R1 527.591 4.720.929 Paradela de 
Arriba Bemil Caldas de 

Reis Residencial 162 

R2 528.290 4.718.273 Outeiro Bemil Caldas de 
Reis Residencial 254 

Táboa 9: Puntos de medición acústica 

As conclusións de ditas medicións foron que no punto R01 o nivel de ruído ambiente é de 36 dBA (moi 
baixo), mentres que no punto R02, obtívose un nivel de 49 dBA na medición, pero  debido á presenza de 
tonais emerxentes e baixas frecuencias (por tráfico), aplicando penalizacións (para sumar a molestia ao 
oído humano), obteríase teoricamente 58 dBA. 

Isto da unha idea da variación acústica no ámbito de estudo en situación preoperacional, en función da 
proximidade ou afastamento a unha estrada. 

 Xeoloxía 

5.1.4.1 Encadramento xeolóxico 

O proxecto de reestruturación parcelaria, obxecto de estudo no presente documento, encadrase 
completamente no concello de Caldas de Reis, provincia de Pontevedra. 

O marco xeolóxico no que se encadra esta zona sitúase, de acordo coa división paleoxeográfica da 
Península Ibérica establecida por P. Matte, na Zona V “Galicia Occidental e NW de Portugal”. Dentro do 
Mapa Xeolóxico de España, PLAN MAGNA, a escala 1:50.000 localizase na Folla Nº 152 “Vilagarcía de 
Arousa”. 

Dentro da Folla pódense distinguir dous ámbitos moi diferentes desde o punto de vista estratigráfico e 
estrutural: 

 Complexo de Noia. 

 Dominio migmático e das rochas graníticas. “Grupo de Laxe”. 
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Imaxe 11: Mapa Xeolóxico (Mapa Xeolóxico de España. Folla 152 “Vilagarcía de Arousa”) 

5.1.4.2 Litoloxía 

A reestruturación parcelaria localizase no Dominio migmatítico e de rochas graníticas “Grupo de Laxe”. 
Este é un conxunto metamórfico-migmatítico integrado por metasedimentos con intercalación de neises 
glandulares, reducidos ambos a corpos lenticulares de variable extensión, inmersos en masas 
concordantes de granitoides de dous tipos; leucogranitos de dúas micas alóctonos, e diatexitas 
parautóctonos e nebulitas. 

Na zona de estudo predominan os seguintes tipos de rochas: 

 Granitoide migmatítico;  formado por rochas nebulíticas-diatexitas e granitos de dúas micas. As 
nebulíticas-diatexitas son rochas algo orientadas (F2) por fluxo plástico, nas que con frecuencia se 
conservan “Schlieren” restíticos que reporducen as estruturas premigmatíticas do paleosoma 
(consérvanse as crénulas de F2). A asociación estable é con apatito, circón e opacos accesorios. Estas 
rochas son parautóctonas. Os granitos de dúas micas obsérvanse preferentemente no nivel estrutural 
alto (grado medio) polo que se consideran alóctonas. Mostran unha orientación por fluxo, o que unido 
a súa concordancia coas estruturas levan a pensar nun emprazamento sincinemático (sen F2). Son 
rochas de gran fino a medio formadas por apatito, circón e opacos accesorios. 

 Granodiorita biotítica tipo Caldas de Reis con anfíbol; tratase de rochas de gran groso a moi groso con 
biotita dominante, máis ou menos porfírica. As granodioritas neste territorio están relacionadas coas 
surxencias de augas termais. 

 Chairas aluviais e fondos de vales: Depósitos asociados aos cursos fluviais, son por tanto moi 
modificables, dependendo da súa potencia e forma, dos niveis de caudal e da velocidade da corrente 
da auga, así como da forma do val no que se localizan, modificándose substancialmente en épocas de 
riadas. 
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Imaxe 12: Litoloxía no ámbito de estudo 

5.1.4.3 Tectónica 

O esquema tectónico da Folla Nº 152 do Mapa Xeolóxico de España é o seguinte: 

 

Imaxe 13: Esquema tectónico, Folla nº122. Mapa Xeolóxico de España 

O Dominio migmatítico e das rochas graníticas ou Grupo de Laxe foi deformado polas fases hercínicas, e 
a granodiorita de Caldas foi afectado polas fases tardihercínicas de fracturación. 

 

Zona de 
estudo 
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Nos granitos de dúas micas observouse que localmente encóntranse afectados pola segunda fase de 
deformación, aparecendo como granitos xistosados e pregados. 

En relación a segunda fase si puideron observarse megaestruturas que son de Oeste a Este, e aparte da 
sinforma do “Complexo de Noia”, as seguintes; antiforma de Rial, e antiforma de Santa María de Troans-
Monte Corvo. Estas estruturas obsérvanse en dous enclaves dentro dos granitos de dúas micas que 
posteriormente foron instruídos pola granodiorita de Caldas de Reis. 

A estrutura entre estas dúas antiformas non se puido determinar, xa que entre elas se encontran granitos 
de dúas micas homoxéneos e inhomoxéneos e a granodiorita de Caldas de Reis que o fan imposible. 

Contraditoriamente os datos petrolóxicos indican que precisamente estas dúas zonas mostran un grado 
metamórfico inferior ao da zona intermedia, na que abundan as migmatitas, nebulitas e granitos de dúas 
micas parautóctonos. 

En canto a granodiorita de Caldas de Reis, este granito tardío, emprazado con posterioridade as fases 
hercínicas coñecidas nesta rexión, evidencia en zonas unha estrutura planar dos feldespatos debida ao 
fluxo magmático, e está afectado polas fases tardihercínicas de fracturación, presentando un conxunto 
de fracturas e diaclasas subverticais moi claras, de dirección NO-SE e NE-SO que non afectan a súa 
estrutura pero que favorecen grandemente a súa meteorización. 

Posteriormente as fase principais de deformación existe dentro do ámbito da Folla unha fase de 
fracturación pouco importante cuxo funcionamento non puido ser determinado xa que non modifica o 
desenvolvemento  da cartografía existente. 

Corresponde a un sistema conxugado NE-SW e NW-SE que seguramente aproveitou antigas fracturas, 
téndose implantado ao seu favor numerosos cursos de rede hidrográfica actual. 

Polo meridiano de Caldas de Reis pasa unha gran diaclasa de desenvolvemento tardío que pode seguirse 
a través dos materiais do Grupo de Laxe e da granodiorita de Caldas de Reis. 

Algunhas das fracturas antes citadas encóntranse cicatrizadas por diques de cuarzo e pegmaplitas. 

5.1.4.4 Recursos mineiros 

Na zona de estudo non se atopan canteiras. A canteira mais cercana, denominada Espiño PO/C/02663.1 
(granito ornamental e áridos para a construción), cuxo titular e TRITURADOS DO SAIAR, S.L., atópase no 
límite entre os concellos de Caldas de Reis e Vilagarcía de Arousa, a 1 Km ao sur do extremo oeste da ZRP. 

Dentro da ZRP unicamente existe aproveitamento de augas minerais, na área sur e surleste, estes son os 
seguintes: 

NOME NÚMERO SECCION TIPO DE DEREITO ESTADO 
ACTUAL RECURSO GRUPO 

BALNEARIO 
ACUÑA PO/B/00006 B 

Autorización de 
aproveitamento 

de augas 
minerais, 

industriais e de 
manancial 

Outorgado Auga mineiro 
medicinal Augas 
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NOME NÚMERO SECCION TIPO DE DEREITO ESTADO 
ACTUAL RECURSO GRUPO 

BALNEARIO 
DAVILA PO/B/00002 B 

Autorización de 
aproveitamento 

de augas 
minerais, 

industriais e de 
manancial 

Outorgado Auga mineiro 
medicinal Augas 

Táboa 10: Aproveitamentos de augas minerais 

A continuación achegase unha imaxe coa localización das canteiras e aproveitamentos vixentes a día de 
hoxe segundo o Rexistro Mineiro de Galicia. 

 
Imaxe 14: Localización de canteiras e aproveitamentos no ámbito de estudo 

5.1.4.5 Aproveitamento de augas minerais, industriais e de manancial 

Segundo o informe da Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación - Enerxía e Minas de data 06/04/2021, no perímetro da ZRP, constan os seguintes dereitos 
mineiros vixentes afectados polo remitido: 

 a autorización de aproveitamento de auga mineral, industrial e de manancial “Balneario de Acuña” 
nº 6 (PO/B/00006), de titularidade da sociedade Tres Mares, S.A., recurso augas mineiro medicinais e 
termais; 

 e a autorización de aproveitamento de auga mineral, industrial e de manancial “Balneario Davila” nº 
2 (PO/B/00002), da titularidade de Herederos de David Legeren, recurso augas mineiro medicinais e 
termais; ambas autorizacións cos seguintes perímetros de protección do acuífero (UTM ED50 H29, 
segundo resolución de autorización): 
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 Zona de restricións máximas (ZMA), circunscritas ao espazo ocupado polas captacións e as súas 
instalacións asociadas en terreos da propiedade dos seus titulares; 

 Zona de restricións medias (ZME): 

 Coordenadas 
 X Y 

V1 530502,5 4719139,5 
V2 528406,6 4719161,4 
V3 528400,5 4715089,4 
V4 530520,3 4715098,7 

 Zona de restricións mínimas (ZMI): 

 Coordenadas 
 X Y 

V1 530502,5 4719139,5 
V2 529348,7 4719382,3 
V3 528406,6 4719161,4 
V4 528403,3 4716959,6 
V5 527274,2 4716292,0 
V6 527160,5 4714543,0 
V7 529571,7 4713635,0 
V8 530783,0 4714674,0 
V9 531632,2 4717262,1 

5.1.4.5.1 Condicións especiais 

O Balneario Acuña conta con varios mananciais cualificados coa seguinte protección: 

 Pol. A: Manancial Fonte dos Ollos. Protección máxima (ZMA). Situado no núcleo de Caldas de Reis. 
 Pol. B: Pozo Acuña. Protección mínima (ZMI). 
 Pol C: Pozo de Acuña. Protección media (ZME). 
 Pol D: Protección media (ZME). 

O Balneario Davila conta con un manancial, Fonte das Burgas (Ref. A), de protección máxima; situado no 
núcleo de Caldas de Reis.  



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
68 

 

 
Imaxe 15: Zona de autorizacións de aprovechamiento de aguas minerales. Fonte: Catastro Mineiro de Galicia 

5.1.4.5.2 Proteccións 

No artigo 12.1 do Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se proba o Regulamento de 
aproveitamento de augas mineiro-medicinais, termais e dos establecementos balnearios da Comunidade 
Autónoma de Galicia (modificado polo Decreto 116/2001, do 10 de maio) establécese que o perímetro de 
protección para a conservación do acuífero está constituído por tres zonas,  que limitan as actividades 
que se poden levar a cabo nelas: zona de restricións máximas (ZMA), zona de restricións medias (ZME) e 
zona de restricións mínimas (ZMI). As tres zonas establécense en función do que se denomina tempo de 
tránsito, que se define como o tempo que transcorre entre a entrada dunha substancia no seo do acuífero 
e a súa extracción pola captación. 

A zona de restricións máximas (ZMA) queda limitada á zona da captación e as súas instalacións asociadas, 
limitándose as actividades a desenvolver na mesma ás derivadas da propia explotación do 
aproveitamento e das súas instalacións. 

Tal e como se reflexa na imaxe seguinte, dentro do perímetro da ZRP inclúese parte das zonas de 
restricións medias (ZME) e mínimas (ZMI) dos aproveitamentos de auga mineral, industrial e de manancial 
“Balneario Davila” e “Balneario de Acuña”. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
69 

 

 

 

Imaxe 16: Autorizacións de Aproveitamento Auga Mineral e Zona de restricións medias 

Como se dixo, as zonas de restricións máximas (ZMA) correspóndense unicamente coa zona da captación 
e as súas instalacións asociadas, limitándose as actividades que se van desenvolver nela ás derivadas da 
propia explotación do aproveitamento e das súas instalacións, que están situadas no núcleo de Caldas. 

A autorización ou concesión para o aproveitamento de augas minerais outorga ao seu titular os seguintes 
dereitos: 

1.- O dereito exclusivo de aproveitamento das augas minerais na forma, condicións e no prazo 
establecidos na autorización ou concesión. 
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2.- Protexer o acuífero en cantidade e calidade e ao seu normal aproveitamento na forma en que fora 
outorgado ou concedido. Para estes efectos, poderá impedir que dentro do perímetro de protección que 
se fixera para el se realicen traballos ou actividades que poidan prexudicar o acuífero ou o seu uso normal. 

3.- O aproveitamento das augas minerais que se atopen dentro do perímetro e que pertenzan a un mesmo 
acuífero. 

Calquera obra subterránea que se realice dentro do perímetro de protección deberá contar previamente 
coa autorización da Delegación Territorial, sen prexuízo dos demais requisitos en cada caso. 

Darase trámite de audiencia ao titular da concesión antes de resolver todos os expedientes relativos á 
concesión da autorización para realizar actividades, dentro do perímetro de protección, que poidan 
prexudicar o normal aproveitamento das augas. 

A autorización administrativa para a realización de obras ou actividades dentro do perímetro de 
protección outorgarase sen prexuízo de terceiros e non eximirá, polo tanto, de responsabilidade a quen 
as realice se afectan ao aproveitamento das augas, debendo indemnizar ao propietario das augas os danos 
e prexuízos causados. 

No anexo I, do Decreto 116/2001, do 10 de maio, polo que se modifica o Decreto 402/1996, do 31 de 
outubro, polo que se proba o Regulamento de aproveitamento de augas mineiro-medicinais, termais e dos 
establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia, establécense as actividades que se van 
desenvolver nas zonas de restricións media e mínima suxeitas a limitacións de prohibición.  

 

 

5.1.4.5.3 Fichas do Catastro Mineiro de Galicia 

A continuación recóllense as fichas do Balneario Acuña e do Balneario Davila, ambas extraídas do Censo 
Catastral Mineiro de Galicia: 
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5.1.4.6 Hidroxeoloxía 

En termos xerais, pódese resumir que a Folla 152 “VILAGARCÍA DE AROUSA”, na que se enmarca o ámbito 
de estudo, aínda tendo puntualmente unhas posibilidades hidroxeolóxicas interesantes para o 
abastecemento de augas, é máis convinte o aproveitamento da hidroloxía de superficie, dado o elevado 
índice pluviométrico da rexión. 

Pódense diferenciar dentro do ámbito de estudo, tres tipos de materiais con trazos hidroxeolóxicos 
diferentes: 

 Depósitos recentes. 

 Granitos de dúas micas. 

 Granodiorita de Caldas de Reis. 

Dentro dos depósitos recentes cabe destacar dentro deles: 

 Coluviais e indiferenciados, con boas características hidroxeolóxicas pero que non poden constituír 
máis reservas estacionais de pouca importancia, dada a súa escasa extensión e potencia. 

 Sedimentos directamente conectados aos cursos de auga actuais, con boas posibilidades 
hidroxeolóxicas en canto a composición e morfoloxía, pero co inconvinte do pouco espesor que teñen. 

Os granitos de dúas micas presentan unha permeabilidade primaria case nula, e secundaria moi baixa, 
que aumenta a favor das superficies de descontinuidade tectónicas. Existen captacións a ceo aberto 
situadas en zonas moi meteorizadas, e a favor da pendente, pero das que se obteñen caudais moi escasos. 

En canto a granodiorita de Caldas de Reis, a súa permeabilidade está ligada ao grao de tectonización que 
presente, en xeral, a permeabilidade é baixa por fisuración, e algo máis favorable por percolación nas 
zonas meteorizadas. 

Como se pode ver na seguinte táboa, na zona de estudo a permeabilidade é baixa nun 85,75 % da 
superficie e alta nun 13,71 %, a clasificación denominada río correspóndese ca masa de auga do río Umia 
dentro da ZRP, o que supón un 0,54 % da superficie. 

Grao de 
permeabilidade Sup. (ha) Sup. (%) 

Alta 228,34 13,71 
Baixa 1.428,75 85,75 
Río 9,00 0,54 

Total 1.666,10 100 

Táboa 11: Permeabilidade 

A continuación móstrase unha imaxe que reflicte o grao de permeabilidade do terreo no ámbito de 
estudo: 
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Imaxe 17: Grao de permeabilidade 

Á vista da imaxe, compróbase que o grao de permeabilidade do terreo no que se sitúa a ZRP é, na súa 
maior parte, baixa. 

5.1.4.7 Lugares de interese xeolóxico 

Tras consultar o Inventario Español de Lugares de Interese Xeolóxico, sinalase que non se atopou ningún 
lugar de interese dentro da zona de estudo. O máis próximo está situado ao SE da zona de estudo, en 
Caldas de Reis á beira do río Umia, a unha distancia de 500 m. Denomínase “Fontes termais de Caldas de 
Reis” (código LIG GM052), corresponden a caudais hidrotermais que se desenvolven e descargan no 
macizo do mesmo nome, nun sector onde os granitos se ven afectados por importantes fracturas NE-SO 
e N-S. Actualmente utilízanse en dous establecementos de baño chamados Acuña e Dávila. As 
temperaturas destas augas son altas no pozo da Bomba do Balneario de Acuña e no Balneario de Dávila, 
39,9º e 45,2º C, respectivamente, e medias na Fonte dos Ollos, 23,5º C. As augas son cloruradas fluoradas, 
silicadas e bicarbonatadas, nitroxenadas térmicas e sulfurosas, sodio-líticas e radioactivas, con alta 
mineralización. A historia das súas termas remóntase, sen dúbida, a épocas anteriores á dominación 
romana, como o demostra a gran cantidade de restos arqueolóxicos atopados nas proximidades das 
termas. Porén, como ocorre noutras fontes da península, os primeiros en recoñecer claramente as 
calidades terapéuticas das augas de Caldas de Reis foron os romanos, que estableceron un campamento 
militar estable. O principal interese é o hidroxeolóxico. 

 Xeomorfoloxía. Erosión 

A zona de estudo sitúase na zona central do concello de Caldas de Reis, totalmente dentro do mesmo, 
limitando ao norte co concello de Catoira e ao sur co concello de Portas. Este concello está situado no 
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oeste xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia, no extremo noroeste da provincia de Pontevedra. 
Está enmarcado dentro da Folla 152 “Vilagarcía de Arousa”. 

Morfoloxicamente, a Folla 152 “Vilagarcía de Arousa”, presenta tres zonas claramente diferenciables, a 
primeira abarca o centro da Folla, na que as alturas non soen exceder os 300 m e corresponde ao 
afloramento da granodiorita de Caldas de Reis; a segunda rodea á anterior, as cotas son algo máis 
elevadas, xeralmente superiores aos 400 m, mentres que a terceira corresponde a unha área con formas 
bastante chans que se encontra situada na esquina SW, a súa extensión é moito menor que a das dúas 
anteriores, sendo tamén aquí o substrato a granodiorita de Caldas de Reis. 

5.1.5.1 Altitudes 

Partindo do Modelo Dixital do Terreo, obtense que no ámbito de estudo a altitude media sitúase nos 
166,95 m de cota, sendo a cota máis alta de 641,03 m (altitude nas proximidades do monte Xiabre) e a 
máis baixa de 12,91 m (na ribeira do río Umía). Para unha mellor visión da orografía da zona de estudo 
calculáronse os seguintes datos: 

Rango altitude 
(m) Sup. (ha) Sup. (%) 

<100 576,13 34,58 
100-200 642,66 38,57 
200-300 196,11 11,77 
300-400 97,62 5,86 
400-500 83,88 5,03 
500-600 53,31 3,20 

>600 16,35 0,98 
Total 1.666,03 100 

Táboa 12: Altitudes 
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Imaxe 18: Mapa de altitudes 

5.1.5.2 Pendentes 

Unha vez feita a clasificación da superficie do ámbito de estudo por pendentes, obtense que 428,64 ha 
teñen pendentes inferiores ao 5%, que supón un 25,73% do total; 438,21 ha teñen pendente entre un 5% 
e un 10%, que supón un 26,30% do total; 357,60 ha teñen pendente entre un 10% e un 15%, que supón 
un 21,46% do total; 257,27 ha teñen pendente entre un 15% e un 20%, que supón un 15,44% do total; e 
184,32 ha con pendentes maiores do 20%, que supón un 11,06% do total. 

Rango pendente (%) Sup. (ha) Sup. (%) 
<5 428,64 25,73 

5-10 438,21 26,30 
10-15 357,60 21,46 
15-20 257,27 15,44 
>20 184,32 11,06 

Total 1.666,03 100 

Táboa 13: Pendentes 
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Imaxe 19: Mapa de pendentes 

5.1.5.3 Orientacións 

A orientación do terreo condiciona a súa produtividade, particularmente da análise de orientacións do 
terreo na zona, norte, sur, leste e oeste, da información sobre a produtividade agraria do terreo en estudo, 
isto permite facer a seguinte clasificación da superficie por orientacións: 

Valores Sup. (Ha) Sup. (%) 
Norte 199,21 11,96 
Leste 720,35 43,24 
Sur 456,51 27,40 

Oeste 289,96 17,40 
Total 1.666,03 100 

Táboa 14: Orientacións 

Na zona de estudo predomina a orientación leste (720,35 ha) e sur (456,51 ha), mentres que as áreas 
orientadas ao norte son as que supoñen menor proporción, con arredor de 199,21 ha en total. 
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Imaxe 20: Mapa de orientacións 

5.1.5.4 Erosión 

A erosión do solo, nas súas diversas manifestacións, pode considerarse un dos principais factores e 
indicadores da degradación dos ecosistemas do territorio nacional, con importantes implicacións 
ambientais, sociais e económicas. A erosión, ademais de ser un factor degradante do solo, é un dos 
procesos de desertización máis importantes. 

Co fin de detectar, cuantificar e reflectir cartograficamente, en soporte dixital e gráfico, os principais 
procesos de erosión do solo no territorio nacional, a Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio 
de Medio Ambiente, hoxe día Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), realiza o 
Inventario Nacional de Erosión dos Solos 2002- 2012. 

O inventario segue realizándose entre os anos 2002-2019, e os datos foron reflectidos no Xeoportal do 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Este Inventario ten por obxecto localizar, cuantificar e 
analizar a evolución dos fenómenos de erosión, co fin último de delimitar coa maior precisión posible os 
ámbitos prioritarios de actuación na loita contra a erosión, así como definir e valorar as actuacións a 
realizar. 

A erosión do solo pode deberse a varios factores, entre os que se atopan: 

 A Calidade dos materiais xeolóxicos. 

 A acción da auga. 

 A acción do vento. 

 A acción humana. 
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O Xeoportal do Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación reflexa os seguintes tipos de erosión: 

 Erosión laminar: Clasificación do territorio segundo niveis cualitativos de perdida de solo. 

 Erosión potencial: Clasificación do territorio segundo niveis cuantitativos de perdidas potenciais de 
solos (erosión laminar e en regueiros). 

 Erosión de leitos: Clasificación do territorio por unidades hidrolóxicas segundo niveis cualitativos, 
determinado a partir da pendente, litoloxía, xeomorfoloxía, intensidade de precipitación, erosión 
laminar, movementos en masa, erosión en ladeiras e erosión en ladeiras con pluviometría. 

 Erosión eólica: Clasificación do territorio segundo os niveis de erosión eólica. 

 Movementos en masa (erosión en profundidade): Clasificación do territorio segundo a potencialidade 
para que sucedan movementos en masa e a tipoloxía dos movementos. 

No ámbito de estudo identificase o seguinte: 

 Os materiais xeolóxicos caracterízanse pola súa consistencia e impermeabilidade, polo que os riscos 
xeolóxicos poderán vir da presencia de faias ou fracturas. 

 No ámbito prodúcense chuvias intensas e frecuentes (alto índice de erosión pluvial), o que podería 
incidir no risco de erosión. 

 A vexetación potencial nos cumios foi substituída por plantacións de pino/eucalipto, mentres que nas 
zonas máis baixas coexisten cultivos de secano e regadío, con áreas poboadas, polo que en xeral hai 
boa cobertura do solo, que o protexe contra a perdida de solos. 

 A erosión en leitos prodúcese cando a tensión de arrastre da corrente da auga supera a resistencia 
dos materiais que conforman o leito ou as marxes do leito. Este tipo de erosión é un fenómeno 
intimamente ligado á torrencialidade das cuncas hidrográficas, caracterizada polo seu réxime 
pluviométrico e hidrolóxico, a súa xeomorfoloxía, e os fenómenos de erosión (laminar, en regueiros, 
movementos en masa) que se producen nas súas ladeiras. 

Segundo o Xeoportal do Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a zona de estudo caracterizase 
como sigue: 

 Erosión Laminar: Entre 0 – 5 e 5-12 t/ha/ano 

 Erosión potencial: Entre 25 e 200, con predominio de áreas de > 200. 

 Erosión de leitos: Corresponde á cunca do río Umia, cun nivel de erosión media. 

 Risco de erosión eólica: Baixa 

 Movementos en masa: Potencialidade baixa, media e alta. 

Polo tanto, non se trata dun medio erosionado. 
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Imaxe 21: Erosión no ámbito de estudo con predominio do valor: 0 - 5 T/ha/ano 

 Edafoloxía 

O Atlas de Galicia, editado pola Xunta de Galicia no ano 2001, presenta o mapa de clasificación de solos 
de Galicia, elaborado no ano 1996 por D. Felipe Macías Vázquez e Dª. Rosa Calvo de Anta (ambos 
profesores de Edafoloxía da USC) e feito a escala 1:500.000. 

Esta clasificación dos solos do Atlas de Galicia diferénciaos en función dos materiais xeolóxicos orixinais e 
dos diferentes procesos de alteración e diferenciación dos horizontes, e achegas ou perdas. 
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Imaxe 22: Mapa de Solos (Atlas de Galicia), de Felipe Macías Vázquez e Rosa Calvo. 

No ámbito de estudo, segundo o Mapa de Solos do Atlas de Galicia, e mediante a clasificación da FAO, 
preséntanse os seguintes tipos de solo: 

 Solos sobre rochas graníticas. 

 Leptosoles alumi-úmbricos e Regosoles alumi-úmbricos (inclusións de Legosoles alumi- líticos). 

 Regosoles alumi-úmbricos e Cambisoles alumi-húmicos. 

 Cambisoles dístricos (inclusións de Regosoles dístricos). 

LEPTOSOIS 

Son solos de menos de 30 cm de espesor, limitados en profundidade por rochas duras continuas ou capas 
cementadas, ou solos excesivamente rochosos (con menos do 20% de terra fina) nos 75 cm superiores. 

Estes solos aparecen en Galicia asociados a procesos de erosión recentes, fundamentalmente nas zonas 
de maior altitude e en posicións topográficas favorables á inestabilidade dos materiais, como son as zonas 
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de cima ou bordes das ladeiras con forte pendente, sobre materiais xeolóxicos de escasa taxa de 
alteración (granitos, cuarcitas, gneis, lousas, xistos de cuarzo, etc.). 

Actuacións antrópicas como os incendios de tala ou o pastoreo excesivo, e as condicións climáticas que 
limitan o desenvolvemento da vexetación, son outros dos factores que facilitan e aceleran os procesos de 
erosión e rexuvenecemento do solo, aumentando a extensión das superficies ocupadas polos Leptosoles. 

REGOSOIS 

Son solos que non teñen horizontes diagnósticos especiais, agás A ócrico ou A úmbrico. É dicir, están nos 
primeiros estadios da evolución. 

Algúns tipos de Regosol aparecen asociados con Leptosoles. Os procesos de erosión que sufriron moitas 
zonas de montaña de Galicia, fundamentalmente no último episodio glaciar do Cuaternario, e a intensa 
deforestación provocada polo uso do lume dende o Neolítico, orixinan a acumulación de materiais 
edáficos ao longo das ladeiras e en todas nas posicións de cambio de pendente. 

Nestes casos pódense formar solos que presentan un horizonte A úmbrico de espesor anómalo, no que 
ás veces se recoñece a presenza de liñas ou bandas de material pétreo, soltos e cunha disposición máis 
ou menos paralela á superficie, que revelan a orixe alóctona destas formacións. 

Utilizando os coluvios e os materiais edáficos transportados como material orixinal, continúa a evolución 
edáfica actual. 

CAMBISOIS 

O termo cambisol fai referencia aos cambios de cor, estrutura e/ou consistencia producidos a medida que 
avanza a edafoxénese dos horizontes C por procesos que modifican a súa composición e organización. 

Os cambisoles son solos que teñen como horizonte de diagnóstico un B cámbico, e non teñen outros 
horizontes de diagnóstico que non sexan un A, úmbrico, mólico ou ócrico, situados por riba dun B que ten 
unha saturación de bases inferior ao 50% (por NH4OAc). 

A definición de cámbico require a ausencia de horizontes H, B ferrálico, B árxico, nátrico ou cálcico, 
carecen de propiedades sálicas e non teñen os requisitos necesarios para ser un Vertisol ou un Andisol. 
Non presentan propiedades gleicas nos 50 cm superiores do solo. 

Os tres tipos de solos definidos, Leptosoles, Regosoles e Cambisoles, cada un nas súas diferentes etapas 
de evolución, presentan unha concentración de aluminio do material do que proceden, e nos dous 
primeiros, un alto contido en materia orgánica bruta. 

5.1.6.1 Propiedades físicas e químicas 

En canto ás características físicas e químicas dos solos da zona de estudo, segundo os datos extraídos do 
servidor de mapas de propiedades do solo de Galicia, cabe sinalar o seguinte: 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
85 

 

5.1.6.1.1 Densidade do solo 

 

 
Densidade do solo predominante no ámbito de estudo: 0,5 - 1 g/cm3 
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5.1.6.1.2 Porosidade do solo 

 
Porosidade predominante do solo: 60 - 75 % 
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5.1.6.1.3 Textura 

 
Textura predominante do solo no ámbito de estudo, Francoareosa 
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5.1.6.1.4 Reserva de auga útil 

 
Reserva de auga útil no ámbito de estudo: 0,1 – 0,20 (fracción de volume) 
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5.1.6.1.5 Materia orgánica 

 
Contido de materia orgánica no ámbito de estudo: 4 – 20 % 

5.1.6.2 Capacidade produtiva 

A partir da información contida na publicación "Capacidade produtiva dos solos de Galicia", da 
Universidade de Santiago de Compostela. Díaz Fierros e Gil Sotres. 1984, establécense 6 categorías de 
solo: 

A. Solos que permiten todo tipo de mecanización e con profundidade suficiente para calquera tipo 
de vexetación. Admiten rega superficial sen limitacións. Sen ningún risco ou con risco lixeiro de 
erosión. 

B. Solos sen limitacións para a mecanización, pero con moderadas limitacións por profundidade para 
os cultivos de enraizamento profundo. Rega superficial con poucas limitacións. Suficiente 
profundidade para calquera tipo de cultivo, pero con limitacións para a rega superficial por 
gravidade. Risco de erosión de nulo a moderado. 

C. Solos sen limitacións para a mecanización, pero si para a rega superficial por gravidade e para 
cultivos de enraizamento profundo ou ben solos con limitacións para a maquinaria pesada pola 
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existencia de afloramentos e con lixeiros problemas de profundidade e/ou posibilidades de rega 
superficial por gravidade. Risco de erosión de nulo a moderado. 

D. Solos nos que se pode empregar maquinaria pesada, pero con riscos de erosión graves, debido á 
existencia de afloramentos rochosos e/ou excesos de pendente. Profundidades intermedias que 
limitan o crecemento de plantas de enraizamento profundo. Risco de erosión moderado. 

E. Solos que solo permiten o uso de maquinaria manual ou de tracción animal e con profundidades 
que varían de superficiais a profundas. Aproveitamento limitado por pendentes ou afloramentos 
excesivos. Riscos de erosión graves. 

F. Solos que só admitirían a utilización de maquinaria manual ou forestal. As limitacións virán dadas 
ou pola gran abundancia de afloramentos rochosos e/ou por pendentes demasiado abruptas. 
Normalmente con risco grave de erosión. 

G. Solos que non soportarían ningún tipo de mecanización ou ben solos cunha profundidade que 
dificultaría o enraizamento de calquera especie vexetal. Risco de erosión variable. 

No seguinte cadro recóllense as superficies de ocupación na zona de estudo das diferentes capacidades 
produtivas do solo, así como as porcentaxes de ocupación con respecto ao conxunto da superficie: 

SOLO SUPERFICIE (ha) % 
A 2,01 0,12 
B 271,32 16,28 
C 153,42 9,21 
D 125,48 7,53 
E 691,01 41,48 
F 291,24 17,48 
G 131,61 7,9 

Total 1666,10 100 

Táboa 15: Capacidade produtiva no ámbito de estudo 

A seguinte imaxe mostra a capacidade produtiva do solo con respecto á zona de estudo: 
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Imaxe 23: Capacidade produtiva dos solos no ámbito de estudo 

Por outra banda, atendendo á alegación presentada pola Comunidade de Montes Veciñais de Bemil, de 
incluír unhas parcelas dentro da ZRP, analizouse a capacidade produtiva das mesmas, obtendo que unha 
superficie de 25,88 ha presentan unha capacidade produtiva F e 4,81 ha presentan unha capacidade 
produtiva G. 

Sinalar que case a totalidade das parcelas da solicitude están dentro do ámbito de estudo da ZRP. 
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Imaxe 24: Capacidade produtiva dos solos no ámbito de estudo e nas parcelas da CMVBemil 

 Hidroloxía 

As características tectónicas e morfolóxicas da comarca galega e a súa climatoloxía, e en particular a 
pluviometría, son dous dos grandes factores que determinan o dispositivo hídrico da zona de estudo. 

A disposición das principais unidades orográficas facilita a configuración de abundantes centros de 
dispersión da auga. A litoloxía ou natureza da zona rochosa tamén inflúe na escorredura e no camiño que 
seguen os ríos. A acción dos procesos tectónicos sobre os materiais litolóxicos que conforman o territorio 
galego orixinou a aparición dunha intensa fractura de idade tardihercínica e neóxena-cuaternaria, 
acompañada dunha estruturación en bloques. Estes fenómenos son os responsables en última instancia 
do trazado de moitas canles de auga, por unha banda, e dunha marcada compartimentación das concas 
fluviais, por outra. 

En realidade, o clima é o factor que condiciona máis fortemente as características da rede hidrolóxica. Os 
ríos constitúen unha clara expresión das características climáticas de Galicia e traducen directamente esas 
mesmas variables climáticas nos seus réximes. 

5.1.7.1 Sistema de explotación 

O ámbito de estudo enmárcase dentro do sistema de explotación 04 “RÍO UMIA E RÍA DE AROUSA (MARXE 
ESQUERDA)” da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (Augas de Galicia). 
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5.1.7.2 Augas superficiais. Concas principais 

O ámbito de estudo esténdese pola conca de cinco ríos, aínda que en dous deles, o río Catoira e o río 
Louro, a ocupación é moi reducida (ver a seguinte imaxe): 

 Río Bermaña ou regueiro do Galo, ao este do ámbito de estudo (conca laranxa). 

 Rego de Follente, no centro do ámbito de estudo (conca verde). 

 Río Umia, ao oeste do ámbito de estudo (conca amarela). 

 Río Louro, ao norte do ámbito (conca marrón). 

 Río Catoira, ao norte do ámbito (conca rosa). 

 
Imaxe 25: Canles de maior importancia no ámbito de estudo 

5.1.7.2.1 Río Bermaña ou regueiro do Galo 

O río Bermaña ou regueiro do Galo é afluente do río Umia, ten o seu nacemento no Pico de Xesteiras a 
600 m de altitude. Antes de aportar as súas augas ao río Umia, recibe as augas do rego Brichón, río das 
Bocas, rego Aresteiras, rego do Pouso, rego dos Muíños, rego dos Fornos, rego de Carbón, rego de Rabexe 
e diversos regos innominados. 

O estado da calidade das augas do río Bermaña ou Regueiro do Galo é o seguinte: 
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CALIDADE DAS AUGAS DO RÍO BERMAÑA 

COD_MASA Codigo masa auga ES014MSPFES-014-NR-253-036-01-00 

COD_GEO Indice xeográfico 363 

NOM_MASA Nome masa RÍO BERMAÑA OU REGUEIRO DO GALO 

NATUREZA Natureza Natural 

ETOTAL Estado da masa de auga BO OU MELLOR 

EQUIM Estado químico BO 

EECO Estado ecolóxico BO 

EBIO Estado bioquímico BO 

EFQ Estado fisicoquímico MOI BO 

EPREF Estado segundo parámetros que reflicten a presenza 
de sustancias perigosas BO 

EHDMF Estado segundo indicadores hidromorfolóxicos SEN DEFINIR 

Táboa 16: Calidade das augas do río Bermaña. Fonte: Augas de Galicia 

5.1.7.2.2 Rego de Follente 

O rego de Follente é afluente do río Umia, ten o seu nacemento no Alto da Granxa a 290 m de altitude. 
Antes de aportar as súas augas ao río Umia, recibe as augas do rego da Pedra Torta, do rego de Gabián e 
diversos regos innominados. 

O estado da calidade das augas do rego de Follente é o seguinte: 

CALIDADE DAS AUGAS DO REGO DE FOLLENTE 

COD_MASA Codigo masa auga ES014MSPFES-014-NR-253-038-
01-00 

COD_GEO Indice xeográfico 364 

NOM_MASA Nome masa REGO DE FOLLENTE 

NATUREZA Natureza Natural 

ETOTAL Estado da masa de auga BO OU MELLOR 

EQUIM Estado químico BO 

EECO Estado ecolóxico BO 

EBIO Estado bioquímico BO 

EFQ Estado fisicoquímico BO 

EPREF Estado segundo parámetros que reflicten a presenza de 
sustancias perigosas BO 

EHDMF Estado segundo indicadores hidromorfolóxicos SEN DEFINIR 

Táboa 17: Calidade das augas do rego de Follente. Fonte: Augas de Galicia 

5.1.7.2.3 Río Umia 

O río Umia nace na parroquia de Aciveiro, no municipio de Forcarei, nace ao xuntarse os regatos de 
Raigosa (700 m), Filloi (720 m), Alende (620 m) e Grela. Discorre por unha chaira de 500 m de altitude ata 
A Goleta, a partir de onde baixa encaixado ata Ponte Taboada, onde se xunta ao río Galo e segue por outra 
chaira situada a 200 m. En Caldas de Reis entra na depresión meridiana, ata desembocar na ría de Arousa. 
Ten unha lonxitude de 70 km e crea unha cunca de 404 km2. 
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O estado da calidade das augas do río Umia é o seguinte: 

CALIDADE DAS AUGAS DO RÍO UMIA 

COD_MASA Codigo masa auga ES014MSPFES-014-NR-253-000-
04-00 

COD_GEO Indice xeográfico 354 

NOM_MASA Nome masa RÍO UMIA 

NATUREZA Natureza Natural 

ETOTAL Estado da masa de auga PEOR QUE BO 

EQUIM Estado químico BO 

EECO Estado ecolóxico MODERADO 

EBIO Estado bioquímico MODERADO 

EFQ Estado fisicoquímico BO 

EPREF Estado segundo parámetros que reflicten a presenza de 
sustancias perigosas BO 

EHDMF Estado segundo indicadores hidromorfolóxicos MODERADO 

Táboa 18: Calidade das augas do río Umia. Fonte: Augas de Galicia 

5.1.7.3 Conxunto de canles fluviais na ZRP 

En conxunto, na ZRP proposta, ampliando o estudo ata os 200 m de perímetro da mesma, localízanse as 
seguintes canles fluviais e lonxitudes dos mesmos segundo a cartografía de Augas de Galicia na zona: 

CANLES LONX. (m) 
Rego da Pedra Torta 3.262 

Rego de Cardín 838 
Rego de Gabián 2.640 
Rego dos Fornos 900 

Río Bermaña 141 
Río Chaín 288 

Río de Follente 3.634 
Río Umia 3.055 

S/N 9.268 
TOTAL 24.026 

Táboa 19: Canles fluviais na ZRP e o seu ámbito de 200 m 

En conxunto, no ámbito de estudo encóntranse 24,03 Km de canles fluviais, das que as de maior lonxitude 
son o río de Follente (3,6 km), rego da Pedra Torta (3,3 km), río Umía (3,1 km), e Rego de Gabián (2,6 km). 

Contabilízanse no ámbito de estudo 9,27 km de canles fluviais sen nome, afluentes das principais canles 
indicadas. 

Sinalar que o río de Follente, o rego da Pedra Torta e o Rego de Gabián pertencen a conca do rego de 
Follente, e o río Umía pertence a conca do mesmo nome. 
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5.1.7.4 Augas subterráneas 

Segundo cartografía do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, o ámbito de estudo localizase dentro da masa de 
augas subterráneas de CALDAS – O SALNES (código: 014.002). 

5.1.7.5 Riscos de inundación 

O Real decreto 903/2010, do 15 de xullo, de avaliación e xestión dos riscos de inundación, establece o 
marco para a avaliación e xestión dos riscos de inundación, co fin de reducir as posibles consecuencias 
adversas das inundacións para a saúde humana, o medio ambiente, a cultura, patrimonio, actividade 
económica e infraestruturas. 

Trala comprobación dos Mapas de Perigosidade e Risco de Inundación das Áreas de Risco Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs) da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, correspondentes ao ciclo 
2021-2027, comprobase a presencia de áreas con risco de inundación na parte sur da zona de estudo. 

 
Imaxe 26: Áreas con risco de inundación segundo o PHGC 

Estas zonas de inundación están vinculadas ao río Umia, e en moi escasa medida ao río de Follente e ao 
río Bermaña (xa fora do ámbito de estudo, e ao leste do mesmo), ambos na súa unión ao río Umia. Esta 
circunstancia prodúcese en ambas marxes do río Umia, ao sur da estrada N-640, e no propio núcleo 
urbano de Caldas de Reis. 

5.1.7.6 Zonas protexidas segundo o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 

Consultada a cartografía do Plan Hidrolóxico da Costa de Galicia 2015-2021, en canto a espazos 
protexidos, a continuación móstranse os resultados obtidos: 
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 Zonas húmidas: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Treito de interese de especies ameazadas: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Treito de interese piscícola: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Treito de interese natural: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Treito de interese medioambiental: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Reserva natural fluvial: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Captación para abastecemento humano: Dentro do ámbito de estudo localízanse as seguintes 
captacións: 

 FOLLENTE: Código ES014CACH000000139 (existente). 

 OUTEIRO: Código ES014CACH000000140 (existente). 

 PARADELA: Código ES014CACH000000141 (existente). 

 Zonas sensibles: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Zonas de interese piscícola: Na parte sur do ámbito de estudo, coincidindo co perímetro da zona de 
reestruturación parcelaria localizase a zona de interese piscícola denominada Umia (zona ciprinícola). 

 Zona de baño: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Nacemento de augas mineiro termais: Ao SE da zona de estudo, en Caldas de Reis a beira do río Umia, 
hai nacementos de augas termais que son aproveitadas por dous establecementos denominados 
Balneario de Acuña e Balneario Davila. 

 Sitio natural de interese nacional: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Espazo privado de interese natural: Non se localizan no ámbito de estudo. 

 Espazo natural de interese local: Non se localizan no ámbito de estudo. 
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Imaxe 27: Zonas protexidas segundo PHGC 

5.1.7.7 Inventario de humidais de Galicia 

Consultado o inventario de humidais de Galicia, creado a través do Decreto Autonómico 127/2008, do 5 
de xuño, e no que a inclusión dun humidal no mesmo (Art. 13.4) se leva a cabo a efectos estadísticos e de 
investigación, non implicando a aplicación dun réxime de protección. 

Comprobouse a ausencia destes espazos no ámbito de estudo. 

A unha distancia lineal duns 2.000 metros ao este desde o perímetro da zona de estudo, localizase o 
humidal máis próximo, denominado “Fervenza de Segade” , código 1140160, sobre o que non se prevén 
afeccións. 

5.1.7.8 Caracterización da calidade das augas en situación preoperacional 

Realizáronse mostraxes da calidade da auga no ámbito de estudo da ZRP, para verificar o seu estado 
actual, en puntos da rede hidrográfica. Os puntos onde se realizaron as mostraxes foron: 

PUNTO DE CONTROL CANLE FLUVIAL COORDENADA UTM X COORDENADA UTM Y 

A1 Rego da Pedra 527.344,79 4.720.409,08 

A2 Río de Follente 528.021,04 4.717.608,85 

Táboa 20: Puntos de control da calidade das augas 

Utilizouse unha sonda multíparamétrica de medición en tempo real (HORIBA U50), que recolle os 
seguintes parámetros: 
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 DATA: Data da mostraxe 

 HORA: Hora da mostraxe 

 Tª: Temperatura (ºC) 

 PH: Potencial de hidróxeno. Grao de acidez ou basicidade da auga. 

 ORP: Potencial de oxidación redox (milivoltios) 

 COND: Condutividade (mS/cm) 

 TURB: Sólidos en suspensión (ppm = mg/l) 

 DO: Osíxeno Disolto (mg/ litro) y (%) 

 TDS: Sólidos disoltos totais (g/litro) 

 SAL: Salinidade (%) 

 PROF: Profundidade da medición (m) 

Obtivéronse os seguintes resultados nos puntos de medición: 

Punto A1: 

Data Hora Temp pH ORP Cond Turb DO TDS Sal Dep 
    (ºC)   (mV) (mS/cm) (ppm) (mg/L) g/L % m 

2022/09/01 13:53:49 16,57 6,88 270 0,024 0 15,88 0,016 0 0,55 
2022/09/01 13:54:19 16,54 6,86 271 0,024 0 15,79 0,016 0 0,55 
2022/09/01 13:54:49 16,52 6,85 272 0,024 0 15,64 0,016 0 0,55 
2022/09/01 13:55:19 16,51 6,84 273 0,024 0 15,48 0,016 0 0,55 
2022/09/01 13:55:49 16,5 6,83 274 0,024 0 15,42 0,016 0 0,55 
2022/09/01 13:56:19 16,49 6,83 274 0,024 0 15,23 0,016 0 0,55 
2022/09/01 13:56:49 16,48 6,82 275 0,024 0 15,06 0,016 0 0,55 

Táboa 21: Datos do control da calidade das augas A1 

 
Imaxe 28: Vista do punto de medición da calidade das augas A1 
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Punto A2: 

Data Hora Temp pH ORP Cond Turb DO TDS Sal Dep 
    (ºC)   (mV) (mS/cm) (ppm) (mg/L) g/L % m 

2022/09/01 16:42:08 17,8 6,42 289 0,031 0 21,31 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:42:38 17,73 6,4 289 0,031 0 21,35 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:43:08 17,7 6,38 290 0,031 0 21,35 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:43:38 17,67 6,37 291 0,031 0 21,39 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:44:08 17,62 6,35 291 0,031 0 21,42 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:44:38 17,59 6,34 290 0,032 0 21,47 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:45:08 17,58 6,33 290 0,031 0 21,51 0,020 0 0,60 
2022/09/01 16:45:38 17,57 6,31 290 0,032 0 21,51 0,020 0 0,65 

Táboa 22: Datos do control da calidade das augas A2 

 
Imaxe 29: Vista do punto de medición da calidade das augas A2 

 
Imaxe 30: Localización dos puntos de mostraxe da calidade das augas 
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Punto Data Hora Temp pH ORP Cond Turb DO TDS Sal Dep 
      (ºC)   (mV) (mS/cm) (ppm) (mg/L) g/L % m 

A1 2022/09/01 13:56:49 16,48 6,82 275 0,024 0 15,06 0,016 0 0,55 
A2 2022/09/01 16:45:38 17,57 6,31 290 0,032 0 21,51 0,020 0 0,65 

Táboa 23: Resumo promedio dos datos de control de calidade das augas 

Todas as mostras tomadas presentan valores correctos dos parámetros físico-químicos analizados, polo 
que se conclúe que son augas de boa calidade. 

5.2 MEDIO BIÓTICO 

 Vexetación e hábitats de interese comunitario 

5.2.1.1 Vexetación potencial 

O ámbito de estudo encontrase enmarcado na Rexión Eurosiberiana, sector Galaico portugués, Provincia 
Cántabro-Atlántica. 

A área de estudo encontrase na serie de vexetación potencial da provincia bioxeografía Cántabro-
Atlántica, que se corresponde coa seguinte serie de vexetación: 

 Piso colino (mesotemplado). Serie Colina Galaico-Portuguesa Acidófila do Carballo (Quercus robur) 
Rusco aculeati Querceto roboris sigmetum (8c). 

A serie colina galaico-portuguesa acidófila do carballo (Rusco-Querceto roboris sigmetum) 
correspondese no seu óptimo estable a unha carballeira densa de carballos (Quercus robur), que pode 
levar unha certa cantidade de meloxos (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea 
sativa), laureis (Laurus nobilis) e sobreiras (Quercus suber). No sotobosque da carballeira, ademais dun bo 
número de herbas nemorais esciófilas (Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, 
Asplenium onopteris, Luzula forsteri, Viola riviniana, Linaria triornithophora, Omphalodes nitida, Aquilegia 
vulgaris subsp. dichroa, Anemone trifolia subsp. albida, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, etc.) existe un 
sotobosque arbustivo máis ou menos denso no que normalmente hai elementos mediterráneos da clase 
Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum tinus, 
etc.), coexistindo con outros vexetais caducifolios eurosiberianos ou de área máis ampla (Pyrus cordata, 
Lonicera periclymenum, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, etc.).  

A degradación moderada dos bosques desta serie permite a extensión das xesteiras oceánicas colinas e 
mesomediterráneas, pobres en especies de distribución galaico-portuguesa, ourensana e beirense litoral 
(Cytisenion striati: Ulici europaei-Cytisetum striati), cuxa estrutura corresponde a un piornal de gran talle 
rico en fentos, silvas e toxos (Cytisus striatus, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Rubus lusitanus, 
Pteridium aquilinum, etc.). As comunidades de brezal máis significativas desta serie son: Ulicetum 
latebracteato-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum minoris e Ulici-Ericetum cinereae cistetosum psilosepali. 

As etapas de regresión e bioindicadores desta serie son as seguintes: 
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Nome da serie Acidófila colina galaicoportuguesa do carballo 
Árbore dominante Quercus robur 

Nombre fitosociolóxico Rusco – Querceto roboris sigmetum 
I. Bosque Quercus robur 

Ruscus aculeatus 
Pyrus cordata 

Physospermum cornubiense 
II. Matorral denso Cytisus striatus 

Ulex europaeus 
Arbutus unedo 
Rubus lusitanus 

III. Matorral degradado Daboecia cantabrica 
Ulex minor 

Erica cinerea 
Halimium alyssoides 

IV. Pastizal Agrostis capillaris 
Avenula sulcata 

Anthoxanthum odoratum 

5.2.1.2 Vexetación actual 

5.2.1.2.1 Definición das unidades de vexetación 

Segundo a información de Ocupación do Territorio de España (SIOSE) 2014 e ortofotografía da zona (PNOA 
máxima actual), así como a información recollida en campo, a vexetación autóctona componse, no caso 
da zona de reestruturación parcelaria, por vexetación de ribeira, bosques de frondosas, piñeirais e 
eucaliptais, combinacións de cultivos (combinados á súa vez con vexetación natural) e matogueiras. 

A continuación, achégase unha imaxe coa distribución das diferentes unidades de vexetación actual no 
ámbito de estudo, a información recollida nesta imaxe é ampliada no Anexo 1: Planos (Plano 05.01). 
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Imaxe 31: Distribución da vexetación actual no ámbito de estudo 

No seguinte cadro recóllense as superficies de ocupación, así como a súa porcentaxe, para cada unha das 
unidades de vexetación con respecto a toda a zona de estudo: 

UNIDADES DE VEXETACIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Vexetación de ribeira 58,38 3,50 

Bosque frondosas 12,26 0,74 

Matogueira 44,55 2,67 

Matogueira con especies arbóreas 2,80 0,17 

Matogueira e rochedo 46,19 2,77 

Cultivos e prados 265,89 15,96 

Eucaliptais 417,57 25,06 

Piñeiral 338,52 20,32 

Eucaliptais e piñeirais 288,55 17,32 

Zonas de extracción ou vertido 5,50 0,33 

Medio antrópico 134,57 8,08 

Sistemas xerais de transporte 51,32 3,08 
Total 1666,10 100 

Táboa 24: Unidades de vexetación no ámbito de estudo 

A continuación, realízase unha descrición das diferentes unidades de vexetación que conforman o ámbito 
de estudo. 
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5.2.1.2.2 Vexetación ripícola 

O epígrafe fai referencia á vexetación asociada ás marxes dos cursos de auga continentais e á súa área de 
influencia. Estas formacións vexetais ligadas ós cursos fluviais, regulan a temperatura e insolación das 
augas, diversifican a paisaxe e proporcionan refuxio e alimento á fauna acuática, anfibia e terrestre. Son 
corredores que intercomunican ecosistemas e contribúen a conservar a biodiversidade, actuando 
ademais como filtros verdes que limitan a chegada ás canles principais, de augas contaminadas e arrastres 
sólidos. 

Segundo se extrae da análise da vexetación existente no ámbito de estudo da ZRP, este tipo de vexetación 
representa un 3,50% da superficie total de estudo. 

Na zona de estudo obsérvase que a vexetación de ribeira, na beira das canles fluviais coincidentes coa 
unidade de vexetación que se denomina no presente estudo como “cultivos e prados”, é desprazada, 
quedando nalgúns casos tan so unha fileira de ameneiros (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix atrocinerea).  

 
Imaxe 32: Fileira de vexetación de ribeira no rego da Follente. 

Noutras zonas, como onde as canles fluviais coínciden coa unidade de vexetación denominada neste 
estudo como “Bosque frondosas” (moi escaso no ámbito de estudo), e incluso coa denominada 
“eucaliptais e piñeiral” (na contorna do rego da Pedra Torta e do Rego de Follente), a vexetación de ribeira 
deixa de ser so unha fileira e pasa a ocupar un pouco máis de superficie, aínda que tampouco moita, 
nestes casos obsérvanse especies de ameneiros (Alnus glutinosa), salgueiros (Salix atrocinerea) e 
bidueiros (Betula celtiberica) mesturados, así como, carballos (Quercus robur), loureiros (Lauris nobilis), 
sabuguerios (Sambucus nigra), distintas plantas rubideiras, como a hedra (Hedera helix), a madreselva 
(Lonicera peridymenum), etc., a silva (xerero Rubus) e ciperáceas do xénero Carex, gramíneas e fieitos de 
diversos tipos. 
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Imaxe 33: Vexetación de ribeira no río de Follente ao noroeste do núcleo de Outeiro 

 
Imaxe 34: Vexetación de ribeira no río de Follente ao noroeste do núcleo de Outeiro 

Nas zonas máis altas do ámbito de estudo, onde os regos coinciden coas plantacións de repoboación de 
pinos e eucaliptos, a vexetación de ribeira é case inexistente, cingindose tan só a especies herbáceas e 
arbustivas, tais como; a silva (xerero Rubus), a hedra (hedera helix),e ciperáceas do xénero Carex, 
gramíneas e fieitos de diversos tipos e pequeno porte. Nalgunhas destas zonas mesmo tamén se observan 
zonas totalmente desprovistas de vexetación de ribeira. 

5.2.1.2.3 Bosque de frondosas 

No ámbito de estudo obsérvanse unha serie de bosquetes dispersos que se denominan e representan no 
presente estudo como “Bosque frondosas” nesas zonas a especie dominante é o carballo (Quercus robur), 
acompañados doutras árbores sempre en pequena proporción, tais como; os castiñeiros (Castanea sativa) 
e os loureiros (Lauris nobilis), principalmente, e diferentes arbustos e plantas herbáceas. 

Como se dixo trátase de bosquetes de pequeno tamaño e pouco representativos, ligados nalgúns casos 
as comunidades de ribeira, mesmo chegando a mesturarse con elas. 
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En xeral dentro da ZRP, as masas localízanse próximas as núcleos de poboación e as canles fluviais, compre 
sinalar que aínda que non son bosquetes de grandes superficies, si son masas bastante ben conservadas, 
cunha boa representación de especies arbustivas e herbáceas. 

 
Imaxe 35: Pequena carballeira localizada ao oeste do núcleo de Paradela, no entorno do rego da Pedra Torta 

Segundo se extrae da análise da vexetación existente no ámbito de estudo da ZRP, este tipo de vexetación 
representa un 0,74% da superficie total de estudo. 

Por outra banda hai que dicir que se comprobou que no ámbito da ZRP non existen masas consolidadas 
de frondosas autóctonas. 

E por último, indicar que no núcleo de Bemil localizase a Carballeira de Bemil (S-003) e no núcleo de 
Outeiro localizase a Carballeda do Outeiro (O-005), que ademais de se trataren dunhas masas de 
frondosas, encóntranse no Catálogo do Patrimonio do Concello de Caldas de Reis, vinculadas ás igrexas e 
outros elementos patrimoniais, polo que se consideran protexidas polo PXOM de Caldas de Reis. 

5.2.1.2.4 Matogueiras; matogueiras con especies arbóreas e matogueiras e rochedo 

Matogueira: 

No ámbito de estudo da ZRP identificáronse zonas de matogueira de xestas e breixos, sobre todo 
identificáronse na zona noroeste (monte Xiabre) e bordeando os soutos, piñeirais, eucaliptais e zonas de 
cultivo. 

Polo xeral son superficies pequenas e dispersas, as maiores superficies localízanse no monte Xiabre. 

As especies características destas matogueiras son as seguintes: Ulex europaeus, Erica cinerea, Cistus 
psilosepalus, Calluna vulgaris, Ulex minor, Erica umbellata, Pterospartum tridentatum, Lithodora diffusa, 
Thymus caespititius, Halimium alyssoides, Arrhenatherum longifolium, Cytisus striitaneus, Pterospartum 
aquilinum, Cytisus striatus, Cytisus scoparius, Cytisus grandiflorus, Cytisus multiflorus, Genista 
polygaliphylla, Rubus grex, Adenocarpus complicatus, Erica arborea, Pteridium aquilinum, aínda que non 
todas foron identificadas no ámbito de estudo. En xeral as especies identificadas foron; Ulex europaeus, 
Rubus spp., Erica cinerea, Pteridium aquilinum, Cytisus scoparius e Arrhenatherum longifolium. 
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Hai que sinalar que, polo xeral, as xestas son consecuencia ou expresión da degradación das comunidades 
clímax (a carballeira) como consecuencia dos incendios, actividades agrícolas, repoboacións, etc.  

Segundo se extrae da análise da vexetación existente no ámbito de estudo da ZRP, este tipo de vexetación 
representa un 2,64% da superficie total de estudo. 

 
Imaxe 36: Matogueira localizada na zona noroeste da ZRP (monte Xiabre). 

Matogueira con especies arbóreas: 

Neste caso as matogueiras descritas no apartado anterior presentan exemplares arbóreos de especies 
caducifolias autóctonas, tales como; carballos (Quercus robur), castaños (Castanea sativa), etc., froito da 
supervivencia ou a colonización por estas especies dende este tipo de formacións próximas. 

Tamén é común a presenza de exemplares de piñeiros (Pinus pinaster) e eucaliptos (Eucaliptus globulus), 
ben como consecuencia de plantacións forestais con escasa ou difícil implantación, ou por colonización 
dende masas próximas. 

Estas localízanse dispersas dentro da ZRP. 

Segundo se extrae da análise da vexetación existente no ámbito de estudo da ZRP, este tipo de vexetación 
representa un 0,17% da superficie total de estudo. 
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Imaxe 37: Matogueira con especies arbóreas localizada ao norte da ZRP. 

Matogueira e rochedo: 

Esta unidade de vexetación localizase ao noroeste do ámbito de estudo da ZRP, no monte Xiabre e supón 
un 2,77% da superficie de estudo. 

Correspondese con manchas do territorio onde o afloramento rochoso e a falta de solo dificultan a 
implantación vexetal. Nestes casos, a vexetación localizase en fendas e fisuras rochosas, e presenta pouco 
desenvolvemento vexetativo.  

Por este motivo, a vexetación actual está constituída principalmente por especies da matogueira (descrito 
neste apartado). 

 
Imaxe 38: Matogueira e rochedo na parte alta da ZRP (Monte Xiabre). 

5.2.1.2.5 Eucaliptal / Piñeiral 

Da análise da vexetación realizada pódese extraer que o 62,70% da vexetación actual está orientada á 
produción de madeira das especies Pinus e Eucaliptus, o que representa máis da metade da superficie da 
ZRP. 
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Compre sinalar que na análise da vexetación se procedeu a identificar, por unha banda o “Piñeiral” e por 
outra o “Eucaliptal”, aínda que tamén se creou unha unidade denominada “Eucaliptal e piñeiral”, xa que 
na parte noroeste (na ladeira do monte Xiabre) existe unha extensa superficie, pertencente a Comunidade 
de Montes de Bemil, na que se realizan repoboacións forestais. Nesa zona identificouse coa imaxe aérea 
que, con anterioridade a data actual, foi repoboada con eucaliptos (Eucaliptus globulus), sen embargo, 
nas visitas de recoñecemento realizadas á ZRP observouse que en gran parte desas zonas na actualidade 
hai plantados piñeiros (Pinus pinaster), polo que se decidiu englobar toda a superficie como “Eucaliptal e 
piñeiral”. 

 
Imaxe 39: Repoboación con piñeiro na ladeira do monte Xiabre. 

Así mesmo, na zona centro-leste da ZRP tamén se utilizou a unidade “Eucaliptal e piñeiral” para englobar 
unha masa arbórea con mestura de pinos e eucaliptos principalmente, e con exemplares de carballos, 
castaños, loureiros, etc, distribuídos polos bordos e tamén intercalados na masa. 

 
Imaxe 40: Mestura de piñeiros e eucaliptos na zona centro-leste da ZRP. 
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Imaxe 41: Eucaliptal na zona oeste da ZRP 

O sotobosque dos piñeirais e eucaliptais é reducido, limitándose a toxos, fentos, carqueixas, e pouco máis. 

5.2.1.2.6 Cultivos e prados 

Esta unidade supón o 15,96% da superficie do ámbito de estudo. Como se pode observar no plano de 
vexetación, existen no ámbito de estudo dúas zonas de “cultivos e prados” ben diferenciadas, que son 
Follente e Outeiro ao sur, e Paradela ao norte. 

Estas zonas presentan moita diversidade de cultivos, xa que é a que ten mellores características 
orográficas, edafolóxicas, de acceso á auga e de fertilidade do solo. A maior parte da superficie está 
ocupada por prados, millo para gran, horta con algún invernadoiro (leituga, tomate e pemento) e viña. 

O viñedo atópase en todo tipo de terras, non sempre nas máis adecuadas, a maioría na zona central e 
dentro dos núcleos rurais. 

Observase unha importante superficie non cultivada e mesmo abandonada. 

Hai que sinalar neste punto que todas as parroquias do concello de Caldas de Reis forman parte da 
subzona vitivinícola do Val do Salnés da Denominación de Orixe Rías Baixas, resultando interesantes para 
a produción de uva da variedade Albariño. 

Por último, dicir que dentro do ámbito de estudo non existen cooperativas de produtores vitícolas, nin 
bodegas. 
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Imaxe 42: Viñedo e millo na zona sur da ZRP. 

5.2.1.2.7 Zonas de extracción ou vertido 

No ámbito de estudo localízanse dúas zonas denominadas como “zonas de extracción ou vertido”, unha 
ao norte e outra ao sur. 

A localizada ao norte correspondese cunha zona onde hai implantada unha planta de fabricación de 
aglomerados asfálticos, e a localizada ao sur correspondese cunha zona onde se aprecia que foi escavada 
con algún obxecto, o cal se descoñece, e que na actualidade se encontra colonizada por vexetación 
arbustiva. 

5.2.1.2.8 Medio antrópico 

Este grupo de vexetación defínese nos planos co mesmo nome, estando formado polas seguintes 
unidades de vexetación diferenciadas: 

 Mosaico agrícola. 

 Instalacións agrícolas e/ou gandeiras. 

 Núcleos de poboación. 

 Zona industrial. 

O mosaico agrícola caracterízase polas terras de cultivo e/ou xardíns que se sitúan principalmente na 
contorna inmediata das construcións existentes nas zonas habitadas, onde se mesturan as hortas con 
pequenos cultivos (hortas de autoabastecemento, onde se cultivan especies como hortalizas, froiteiras e 
vide), así como xardíns, en superficies de certa importancia e na contorna máis próxima ás vivendas.  

Inclúense tamén neste grupo as instalacións agrogandeiras, xa que hai varias dentro do ámbito da ZRP, e 
a zona industrial localizada no suroeste do ámbito de estudo. 
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Imaxe 43: Núcleo de Outeiro 

5.2.1.2.9 Sistemas xerais de transporte 

Este grupo está formado polas vías de comunicación máis importantes presentes na área de estudo. Estas 
superficies caracterízanse por unha ausencia case total de cuberta vexetal, polo que se considera como 
unha unidade sen vexetación.  

5.2.1.2.10 Vexetación invasora 

Compre sinalar que nas visitas realizadas a zona onde se propón a reestruturación parcelaria observáronse 
especies de vexetación invasora, tais como; mimosas (Acacia dealbata), canas (Arundo donax), plumeiros 
(Cortaderia selloana), etc. No ámbito de estudo pode dicirse que de xeito xeral as especies invasoras se 
localizan na contorna das estradas, camiños e zonas antropizadas.  

No presente estudo proponse como medida correctora a súa identificación e posterior eliminación. 

A eliminación das especies invasoras identificadas realizarase segundo as indicacións contidas no seguinte 
documento de referencia: 

 PLANTAS INVASORAS DE GALICIA: Bioloxía, distribución e métodos de control da Xunta de Galicia 
(antiga Dirección Xeral de Conservación da Natureza, hoxe día D. X. Do Patrimonio Natural). 

Aplicaranse as medidas de control máis axeitadas en cada caso, sendo estas as que non producen danos 
no ecosistema. 
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Imaxe 44: Presenza de canas dentro do ámbito de estudo, na zona suleste, no ámbito da zona denominada 

como “Zonas de extracción ou vertido” 

 
Imaxe 45: Presenza de mimosas na beira da N-550. 

5.2.1.2.11 Vexetación nas parcelas da alegación da CMV de Bemil 

Atendendo a alegación presentada pola Comunidade de Montes de Bemil, de incluír unhas parcelas 
dentro da ZRP, dicir que neste caso se analizou a vexetación existente nas referidas parcelas, observando 
que nas mesmas a vexetación existente é de plantacións de piñeiro (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucaliptus 
globulus). 

5.2.1.3 Hábitats naturais de interese comunitario 

Para analizar a presenza de hábitats de interese comunitario inventariados na zona de estudo disponse 
das seguintes fontes documentais: 

 Plan Director da Rede Natura en Galicia (PDRN). 

 Inventario Nacional de Hábitats (INH) realizado polo MITECO no ano 2005, sobre cartografía de escala 
1:50.000. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
114 

 

No caso do inventario de hábitats dispoñible no PDRN, desenvolveuse no ano 2014 arredor dos espazos 
protexidos pola Rede Natura, dentro e fóra dos devanditos espazos, indicando as unidades ambientais 
(UA) e os hábitats de interese comunitario (HIC) que albergaban e definían as UA. 

Ambos inventarios analízanse a continuación. 

5.2.1.3.1 Inventario de hábitats do Plan Director da Rede Natura 

Consultado o inventario de hábitats asociados ao Plan Director de Rede Natura, aprobado no ano 2014 
mediante o Decreto autonómico 37/2014, do 27 de marzo, observase que no ámbito de estudo da ZRP 
non se localiza ningunha das teselas que conforman dito inventario. 

5.2.1.3.2 Inventario Nacional de Hábitats 

Por outra banda, tamén se consultou o Inventario Nacional de Hábitats 2005 (Ministerio de Medio 
Ambiente), realizado sobre cartografía 1:50.000, que sinala no territorio nacional algúns puntos ou teselas 
que inclúen formacións vexetais ou asociacións de hábitats de interese comunitario, e outras 
características entre as que se atopa a súa naturalidade (ou calidade) e a porcentaxe de presenza de cada 
hábitat dentro da superficie total da tesela. 

Compre sinalar que, a escala do INH e a súa data de realización implican que en ocasións as delimitacións 
das teselas non son precisas ou se modifican as superficies en cuestión, cambiando o seu uso pola acción 
humana. Polo tanto, a información do INH é xenericamente valiosa, pero debe ser contrastada ou 
complementada. 

Segundo a información asociada ao Inventario Nacional de Hábitats de 2005, na zona de estudo sitúanse 
cinco teselas, constituídas por representacións de hábitats naturais do anexo I da DC 92/43/CEE, que 
ocupan parte da superficie do ámbito de estudo, tal e como se recolle na seguinte imaxe: 
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Imaxe 46: Teselas e hábitats do Inventario Nacional de Hábitats. MITECO. (2005) 

Tal e como se dixo, consultado o Atlas de Hábitats Naturais e Seminaturais de España (2005), rexístrase a 
presenza das seguintes teselas no ámbito de estudo da ZRP, nas que se da cabida ós tipos de hábitats e 
comunidades vexetais que se referencian na táboa que se achega a continuación: 

TESE
LAS 

HI
C 

NA
T. 

COB.
(%) DENOMINACIÓN SUP.TESELA NO 

ÁMBITO(ha) 

% 
ÁMBIT

O 

5260
4 

82
30 2 5 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 

do Sedo albi-Veronicion dillenii 
52,52 3,15 

40
30 2 90 Queirogais secos europeos 

5328
7 

92
30 2 70 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 
3,84 0,23 

40
90 2 10 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxo 

5388
2 

40
90 1 20 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxo 

4,68 0,28 
92
30 1 50 Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 
 61,05 3,66 

Táboa 25: Teselas e hábitats no ámbito de estudo da ZRP 

(*) Hábitat prioritario.  

Nat.: Naturalidade ou estado de conservación: 1 (medio); 2 (bo); 3 (excelente). 

Cob. (%): Cobertura respecto ao total da tesela. 
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En resumo, obtense que unha superficie de 61,05 ha das teselas que albergan hábitats de interese 
comunitario e/ou prioritarios (*), están dentro do ámbito de estudo da ZRP, o que supón un 3,66% da 
superficie total do ámbito de estudo. 

Compre sinalar que dos hábitats que albergan as teselas ningún deles é prioritario (*). 

Segundo o INH a tesela 52604 presenta un 90% de cobertura do hábitat 4030, dicir que esta zona 
correspondese co cumio e parte da ladeira do monte Xiabre, localizada na zona oeste do ámbito de 
estudo, onde se identificou a unidade de vexetación actual “matogueira e rochedo”. 

No tocante á tesela 53287, localizada na zona centro-leste, ao norte do núcleo de Outeiro, segundo o INH 
o hábitat 9230 ten unha cobertura do 70%, ao respecto pódese dicir que nas visitas de recoñecemento da 
zona non se observaron carballeiras galaico portuguesas, tan so se observaron exemplares illados de 
carballos bordeando o piñeiral. 

Por último, respecto da tesela 53882 localizada ao suleste do núcleo de Outeiro, na que segundo o INH se 
recolle unha cobertura do hábitat 9230 do 50%, tampouco se observaron en campo carballeiras galaico 
portuguesas. 

A continuación achegase unha táboa resumo coa identificación dos hábitats inventariados na zona de 
estudo: 

COD UE DENOMINACIÓN 
4030 Queirogais secos europeos 
4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxo 

8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Táboa 26: Hábitats no ámbito de estudo da ZRP 

No Anexo 1: Planos (Plano 05.02) do presente documento, localizase o emprazamento destas teselas con 
hábitats de interese comunitario dentro do ámbito de estudo. A continuación procedese a descrición dos 
hábitats inventariados. 

5.2.1.3.3 Descrición dos hábitats inventariados no ámbito de estudo 

 4030 Queirogais secos europeos. 

Trátase de un hábitat de carácter non prioritario, que se corresponde con queirogais mesófilos ou 
xerófilos que medran sobre solos silíceos, podsolizados, en climas húmidos atlánticos ou sub-
atlánticos, nas zonas baixas e de media montaña do Centro, Norte e Oeste de Europa. 

Inclúe diversos subtipos, o actual correspondese neste ámbito cos queirogais enmarcados no Ulici 
europaei-Ericetum cinereae, sendo as especies características destas matogueiras Ulex europaeus, 
Erica cinerea, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris, Pterospartum tridentatum, Lithodora diffusa, 
Thymus caespititius, Halimium alyssoides, Arrhenatherum longifolium, Adenocarpus complicatus. 

Tratase dos queirogais que caracterizan o cume e parte da ladeira do monte Xiabre. 

 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxo. 

Trátase dun hábitat de carácter non prioritario, que se corresponde con matogueiras primarias 
almohadilladas das altas montañas Mediterráneas e Irano-Turanianas sometidas a certa seca 
ambiental, dominados por matogueiras baixas en forma de coxín, a miúdo espiñosos, dos xéneros 
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Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista, Echinospartum, 
Anthyllis e varias compostas e labiadas; Matogueiras secundarias almofadada, zooxénicas, das 
mesmas rexións bioxeográficas e dominados polas mesmas especies ou por outras especificamente 
montanas ou estépicas, localizadas a miúdo con frecuencia nas zonas baixas da ladeira. Son frecuentes 
as formacións dominadas por Genista da rexión Mediterránea. 

Inclúe diversos subtipos, correspondéndose nesta zona cos piornais constituidos por unha mestura 
de especies do Cytisenion striati: Ulici europaei – Cytisetum striati y Cytisenion striati: Cytiso striati – 
Genistetum polygaliphyllae; sendo as máis características as seguintes: Cytisus striatus, Cytisus 
scoparius, Cytisus multiflorus, Genista polygaliphylla, Rubus grex, Adenocarpus complicatus, Erica 
arbórea, Pteridium aquilinum. 

 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

Este hábitat atópase en repisas, pousos e rochedos silíceos horizontais con solos incipientes, 
colonizados por unha vexetación dominada principalmente por plantas suculentas perennes ou 
anuais. Están distribuídos por todos os sistemas montañosos silíceos de Galicia e do resto da 
Península. Nas superficies rochosas horizontais, ás veces xéranse solos incipientes, derivados da 
meteorización da rocha nai e caracterizados pola súa limitada capacidade de retención de auga. Están 
colonizadas por plantas resistentes á seca, suculentas (acumulan auga nas súas follas) ou pequenas 
(anuais e efémeras). Estes ambientes albergan taxóns bioxeograficamente interesantes, algúns de 
orixe evolutiva relativamente recente, como certas especies dos xéneros Sempervivum e Sedum. 

Ás veces, xunto co Sempervivum, tamén viven nestes ambientes silíceos especies do xénero Sedum, 
como S. anglicum, S. montanum, S. pedicellatum, S. andegavense, S. brevifolium, S. arenarium, S. 
caespitosum, etc. , e outras plantas como Silene rupestris, Scleranthus polycnemoides, Evax carpetana, 
etc. É frecuente a presenza de gramíneas como Agrostis truncatula, A. durieui, Aira praecox, etc. No 
clima oceánico do noroeste peninsular, estas comunidades presentan endemismos interesantes de 
distribución moi restrinxida, como Sedum pruinatum, Thymus caespititius ou Centaurea 
corcubionensis. Neste tipo de hábitats son constantes diversos líques (Rizocarpon, Ramalina, etc.) e 
musgos (Polytrichum, Ceratodon, etc.). 

 9230 Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

Trátase dun hábitat de carácter non prioritario, que se corresponde coa etapa madura da serie 
Montana Galaico Portuguesa Acidófila do Carballo (Quercus robur), tamén denominada como 
Vaccinio myrtilli Querceto roboris sigmetum, tratándose dunha carballeira mixta de carballos (Quercus 
robur) e rebolos (Quercus pyrenaica), aos que acompañan algúns bidueiros (Betula pendula subsp. 
celtiberica) e acivros (Ilex aquifolium). O seu sotobosque conta cunha vexetación arbustiva formada 
por xestas (Cytisus scoparius) (Cytisus striatus), silvas (Rubus ulmifolius), breixo branco (Erica arborea), 
pereira silvestre (Pyrus cordata), madreselva (Lonicera periclymenum), sanguiño (Frangula alnus), e 
abeleira (Corylus avellana), entre outros. 

5.2.1.4 Flora protexida, ameazada e de interese 

A lexislación de referencia en materia de flora ameazada, protexida ou de interese é: 

 Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, polo que se elabora o Listado de Especies Silvestres en 
Réxime de Protección Especial e o Catálogo Español de Especies Ameazadas. Anexo I. 

 Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 
Modificado polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto. 
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A normativa anterior, baseada na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade, ten como principio a preservación da diversidade biolóxica e xenética, das poboacións e 
das especies. 

A Lei 42/2007 establece que as comunidades autónomas deben establecer réximes específicos de 
protección para aquelas especies silvestres cuxa situación así o requira, crea, con carácter básico, a Lista 
de Especies Silvestres en réxime de especial protección e, dentro dela, o Catálogo Español de Especies 
Ameazadas, establécense efectos protectores para as especies que se inclúen nos citados instrumentos, 
e establécense dúas categorías de clasificación, "vulnerable" e "en perigo de extinción" para establecer 
as prioridades de actuación para as especies. 

En canto á flora ameazada en Galicia, segundo o Atlas de Flora Vascular Ameazada de España, realizado 
en cuadrículas de 1km x 1km, comprobouse que na zona de estudo non existe cuadrícula onde se atopen 
especies de flora ameazada do “Catálogo Galego de Especies Ameazadas”. 

5.2.1.5 Árbores e formacións senlleiras 

Segundo o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras non existen exemplares arbóreos, nin formacións 
vexetais senlleiras inventariadas na zona de estudo. 

A árbore senlleira máis próxima localizase no núcleo de Caldas de Reis, aproximadamente a unha distancia 
duns 650 metros dende o perímetro da zona de estudo, sobre a mesma non se prevén afeccións. A 
referida árbore está incluída no Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego 
de árbores senlleiras. 

5.2.1.6 Montes veciñais 

Consultado o Plan Básico Autonómico, observase que na zona de estudo localizanse os seguintes montes 
veciñais: 

NOME MONTE CONCELLO DISTRITO Sup. Monte 
Ámbito (ha) % Ámbito 

Xiabre Catoira Caldas - O Salnés 0,63 0,04 
Arriba, Outeiro de 
Home e outros Catoira Caldas - O Salnés 58,34 3,50 

Laredo, Espiño e 
Montes Baixos Caldas de Reis Caldas - O Salnés 1,76 0,11 

Xiabre e Montes Baixos Caldas de Reis Caldas - O Salnés 223,06 13,39 
Paradela de Bemil Caldas de Reis Caldas - O Salnés 243,04 14,59 
Horvenllo, Cachadiñas, 
Pedra Fendidas e 
Molareda 

Portas Caldas - O Salnés 5,78 0,35 

Souto e Bouza Portas Caldas - O Salnés 9,69 0,58 
Bemil Caldas de Reis Caldas - O Salnés 587,58 35,27 
Cea Vilagarcía de Arousa Caldas - O Salnés 0,97 0,06 

Total 1.130,84 67,87 

Táboa 27: Relación de montes veciñais presente no ámbito de estudo da ZRP 

Como se pode ver na táboa anterior, dentro do ámbito de estudo unha superficie de 1.130,84 ha son 
montes veciñais, o que supón un 67,87% do ámbito. 
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Imaxe 47: Montes veciñais no ámbito de estudo da ZRP. 

5.2.1.7 Concentracións parcelarias 

Consultado o Plan Básico Autonómico, obsérvase que no ámbito de estudo da ZRP non se localizan 
concentracións parcelarias existentes. 

Así mesmo, consultadas as zonas de reestruturación parcelaria en tramitación, obsérvase que as zonas de 
reestruturación parcelarias denominadas Catoira Norte, Catoira Sur e Saiar, localízanse dentro do 
perímetro do ámbito de estudo nunha superficie total de 116,32 ha, aínda que compre sinalar que están 
fora do perímetro da ZRP proposta. 

C.P. Tramit. Concello Sup. Total C.P. (ha) Sup. Ámbito (ha) % ámbito 
Catoira Norte Catoira 877 1,17 0,07 

Catoira Sur Catoira 1198 46,11 2,77 
Saiar Caldas de Reis 947 69,04 4,14 

Total 116,32 6,98 

Táboa 28: Concentracións parcelarias en tramitación no ámbito de estudo 
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Imaxe 48: Zonas de concentracións parcelarias existentes e en tramitación no ámbito de estudo 

5.2.1.8 Risco de incendios e áreas incendiadas 

Segundo PLADIGA 2022 (Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia), o ámbito de estudo encóntrase no 
Distrito Forestal XIX. CALDAS – O SALNÉS. (Demarcación de Caldas - O Salnés: concellos de Barro, Caldas 
de Reis, Catoira, Cuntis, Pontecesures, Portas, Valga, A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, 
Poio, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa), a sede do distrito localizase en 
Salcedo, en concreto no Centro de apoio Cabanas-Salcedo S/N, Salcedo, Pontevedra, cp. 36143 
(Teléfonos: 886 159 587 e 886 159 588), e con Bases aéreas de prevención e defensa contra incendios 
forestais (base de helicópteros) en Marcón, Pontevedra. Os puntos de toma de auga para helicóptero 
encóntranse en radios de acción de entre 0 e 4 minutos. O concello de Caldas de Reis clasificase como 
Zona de Alto Risco de Incendio (ZAR). 

Consultado o Plan Básico Autonómico, obsérvase que no ámbito de estudo hai identificadas “áreas 
incendiadas” no período 2010-2020, nunha superficie de 393,05 ha, o que supón un 23,59 % da superficie 
do ámbito de estudo. 
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Imaxe 49: Áreas incendiadas no período 2010-2020 no ámbito de estudo 

 Espazos naturais protexidos e outros ámbitos de interese ambiental 

O principal instrumento para a conservación da natureza na Unión Europea, a denominada “Rede Natura 
2000”, inclúe na Comunidade Autónoma de Galicia, as seguintes figuras de protección: 

 Zonas de Especial Conservación (ZEC), declaradas polo Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se 
declaran zonas de especial conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba 
o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. 

 Zonas de Especial Protección das Aves (ZEPA), declaradas conforme a Directiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009. 

 Zonas de Especial Protección para as Aves en Augas Mariñas Españolas (ZEPA Mariña), declaradas 
mediante a Orde AAA/1260/2014, do 9 de xullo. 

Esta lexislación compleméntase con normativas posteriores como: 

 A Lei 33/2015 que modifica a Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

 Orde do 11 de xullo de 2016 pola que se actualizan os límites xeográficos das zonas de especial 
conservación de Galicia (DOG nº 142, do 28/VII/16). 

 Decisión de Execución (UE) 2018/40 da Comisión, do 12 de decembro de 2017, pola que se adopta a 
undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica 
[notificada co número C(2017) 8253]. 
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 Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. (Derroga a Lei 
9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, e o Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que 
se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais). 

Revisada a documentación relativa aos espazos da Rede Natura 2000, pódese dicir que no ámbito de 
estudo da ZRP non se localizan espazos da Rede Natura. O máis próximo localizase a uns 4 km ao norte da 
ZRP, e é a denominada ZEC Sistema fluvial Ulla-Deza ES1140001. 

Ademais, revisouse a información dispoñible para verificar a presenza ou non doutras figuras de 
protección ambiental como: 

 Espazos Naturais Protexidos pertencentes á “Rede Galega de espazos protexidos”: 

• Reserva natural. 

• Parque nacional. 

• Parque natural. 

• Monumento Natural. 

• Humidal protexido. 

• Paisaxe protexida. 

 Outros Espazos Protexidos: 

• Espazos Naturais de Interese Local (ENIL). 

• Espazos Privados de Interese Natural (EPIN). 

 Áreas Protexidas por Instrumentos Internacionais: 

• Reservas da Biosfera, declaradas pola UNESCO. 

• Humidais de importancia Internacional segundo o Convenio RAMSAR. 

• International Birds Areas (IBA). 

Como conclusión sobre a afectación aos espazos protexidos, constátase que dentro da Zona de 
Reestruturación Parcelaria non se localizan espazos pertencentes á Rede Natura 2000, e non existen 
outras figuras de protección. 
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Imaxe 50: Espazos naturais protexidos respecto ao ámbito de estudo 

 Fauna 

5.2.3.1 Introdución 

O presente capítulo ten por obxecto facer unha descrición das comunidades de vertebrados existentes no 
territorio obxecto deste estudo, facendo especial referencia aos seguintes aspectos: 

 Establecemento da distribución espacial das especies de vertebrados no territorio. 

 Establecemento de unidades homoxéneas para a fauna. 

 Informar sobre aquelas especies de interese científico, así como o seu estado de protección e 
distribución na zona. 

A delimitación das unidades homoxéneas para a fauna realizarase a partir do estudo da vexetación da 
zona, atendendo, sobre todo, á súa cobertura e complexidade estrutural e, considerando tamén a 
xeomorfoloxía do territorio. En función diso, cada unha das unidades faunísticas está delimitada por 
aquelas unidades de vexetación que definen hábitats homoxéneos para a fauna. 

As unidades territoriais propostas desta forma son en todo caso válidas, xa que respectan a 
homoxeneidade espacial do hábitat, fundamental para determinar as comunidades de vertebrados 
posteriores. 

5.2.3.2 Comunidades faunísticas inventariadas 

As comunidades faunísticas presentes no ámbito territorial considerado e asociadas ás comunidades 
vexetais inventariadas, tradúcense en: 
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1. Comunidade asociada ás ribeiras de auga doce, unidade que se refire ás marxes dos cursos de auga 
continentais do territorio; considerando membros desta comunidade todas aquelas especies 
vinculadas á auga, ás zonas inundadas e aos propios bosques de ribeira. 

2. Comunidade asociada a bosque de frondosas, que se refire a aqueles hábitats definidos por bosques 
climáticos territoriais, e aquelas outras masas nas que estas especies son parte relevante da 
comunidade. 

3. Comunidades asociadas a plantacións forestais, que se refire a aqueles hábitats definidos por 
eucaliptos ou piñeirais puros ou asociados a outras especies de repoboación. 

4. Comunidades asociadas á matogueira, que fai referencia a aqueles biotipos definidos polas 
matogueiras seriadas e aquelas outras formacións vexetais nas que a matogueira constitúe un 
elemento fundamental. 

5. Comunidade asociada a prados e cultivos, que se refire a todos aqueles espazos do territorio 
analizado ocupados por pastos, hortas, prados, cultivos e baldíos. En xeral, trátase de terreos 
ocupados por unha vexetación eminentemente herbácea que non alcanza grandes dimensións nin 
complexidade estrutural. 

6. Comunidade do Medio Antrópico, que se refire a aquelas zonas urbanizadas en maior ou menor 
medida (vilas, aldeas, agrupacións de vivendas...) e aquelas outras zonas onde existan vivendas de 
orixe humana en distinto grao de abandono. 

7. Comunidades de Rochedo, que se refire a aquelas zonas do territorio con presenza de cantís ou 
paredes rochosas, así como afloramentos da mesma natureza. 

Cómpre salientar tamén que, sobre un dos biotipos da zona, os eucaliptos, existe actualmente certa 
polémica sobre se teñen ou non comunidade faunística propia. En todo caso, esta estaría formada por 
compoñentes das comunidades que as rodean, ou que se atopan próximas a estas formacións vexetais, 
polo que non se considera neste estudo como unha unidade separada. 

Mencionar tamén que, as comunidades descritas non son comunidades estancadas, senón que moitos 
dos compoñentes de cada unha delas desenvolven algunha parte do seu ciclo vital fóra do seu hábitat 
típico. 

5.2.3.3 Especies faunísticas inventariadas 

Elaboraranse listaxes de especies faunísticas potenciais presentes na zona de estudo, segundo as fontes 
documentais e inventarios da Xunta de Galicia e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico, realizadas en cuadrículas de 10x10 km, (neste caso as cuadrículas 29TNH21 e 29TNH22), 
proporcionando a seguinte información: 

A. Categoría, status e unidade 

CATEGORÍA E ESTATUS ESTATUS (AVES) UNIDADE 
N: Especies Autóctonas S: Sedentaria 1: Comunidade das Ribeiras 
EN: Especies Endémicas A: Accidental 2: Comunidade Bosque Frondosas 
IN: Especies Introducidas M: Migración 3: Comunidade do Eucaliptal/Pinar 
 MP: Migración Primaveral 4: Comunidade do Matorral 
 MO: Migración Otoñal 5: Comunidade das Tierras de Labor 
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CATEGORÍA E ESTATUS ESTATUS (AVES) UNIDADE 
 E: Estival 6: Comunidade do Medio Antrópico 
 I: Invernante 7: Comunidade do Rochedo 
 C: Cría  

Táboa 29: Fauna. Categoría, status e unidade. 

B. Estado de conservación 

En canto ao seu grao de ameaza, ofrécese información da cartografía dispoñible; así como a súa adscrición 
a determinados Anexos das Directivas 2009/147/CE e 92/43/CEE. 

1º. Cualificación segundo CNEA e Lista de Especies en Réxime Especial de Protección; cuxa codificación 
responde ao seguinte: 

CATEGORÍA  DEFINICIÓN CNEA 
EN PERIGO DE EXTINCIÓN 
(E) 

Un taxon ou poboación debe considérase "En perigo de extinción" cando a súa 
supervivencia a curto prazo é pouco probable 

VULNERABLE (V) 
Un taxon ou poboación considérase "Vulnerable" cando corre o risco de pasar a ser 
"En perigo de extinción" ou cando, pola súa rareza, se enfronta a un risco de 
extinción. 

RÉXIME DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL (RPE) 

Especie merecedora de especial atención e protección polo seu valor científico, 
ecolóxico e cultural, singularidade, rareza ou grao de ameaza, argumentado e 
cientificamente xustificado; así como o que figura como protexido nos anexos das 
directivas e convenios internacionais ratificados por España, e que, por reunir estas 
condicións, se incorporen á Lista. 

Táboa 30: Cualificación segundo CNEA e Lista de Especies en Réxime de Protección Especial. 

2º. Cualificación segundo CGEA; cuxa codificación responde ao seguinte: 

CATEGORÍA  DEFINICIÓN CGEA 

EN PERIGO DE EXTINCIÓN (E) Especies cuxa supervivencia é improbable se continúan actuando os factores 
que provocan a súa situación actual. 

VULNERABLE (V) Especies que corren perigo de pasar ás categorías anteriores nun futuro 
inmediato se os factores adversos que actúan sobre elas non son corrixidos. 

Táboa 31: Cualificación segundo CGEA. 

O CGEA, ademais das categorías do estado de conservación, no caso dalgunhas poboacións inclúe 
determinadas peculiaridades, coa seguinte codificación: 

(1) Poboación Nidifícante; (2) Poboación Insular; (3) Poboación do Cantábrico e do Arco Ártabro. 

3º. Directiva comunitaria 92/43/CEE (Directiva Hábitats): 

 Anexo II: Especies de Interese Comunitario para cuxa Conservación sexa necesario designar Zonas de 
Especial Conservación. 

 Anexo IV: Especies de Interese Comunitario que requiren de Protección Estrita. 

4º. Directiva comunitaria 2009/147/CE (Directiva Aves): 

 Anexo I: Especies de Interese Comunitario para cuxa Conservación sexa necesario adoptar medidas 
de protección sobre os seus hábitats. 
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C. Listas de inventarios de fauna: 

PEIXES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 92/43/CEE 
CNEA CGEA 

Alosa alosa N 1   V II,V 
Alosa fallax N 1     II,V 
Anguilla anguilla N 1       
Chelon labrosus N 1       
Chondrostoma arcasii EN 1     II 
Chondrostoma duriense EN 1     II 
Gasterosteus gymnurus N 1   V   
Liza aurata N 1       
Liza ramada N 1       
Petromyzon marinus N 1   V[3] II 
Platichthys flesus N 1       
Salmo salar N 1     II,V 
Salmo trutta N 1       
Salmo trutta subsp. fario N 1       
Salmo trutta subsp. trutta N 1       

Táboa 32: Listado de peixes. 

Sinalar que algunhas das especies recollidas na táboa anterior son especies mariñas, xa que a cuadrícula 
está próxima a costa, polo que é imposible que esas especies mariñas existan no ámbito de estudo.  

ANFIBIOS 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 92/43/CEE 
CNEA CGEA 

Alytes obstetricans N 1/2/5/6 RPE   IV 
Bufo bufo N 1/2/4/5/6       
Bufo calamita N 1/2/4/5/6 RPE   IV 
Chioglossa lusitanica EN 1 RPE V II,IV 
Discoglossus galganoi EN 1 RPE V[2] II,IV 
Hyla arborea N 1 RPE V IV 
Lissotriton boscai EN 1/2/3/4/5 RPE V[2]   
Pelophylax perezi N 1     V 
Rana iberica EN 1/5 RPE V IV 
Salamandra salamandra N 2/4/5/7   V[2]   
Triturus marmoratus N 1 RPE   IV 

Táboa 33: Listado de anfibios. 

(2) Poboación Insular. Non aplica a este ámbito 
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RÉPTILES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 92/43/CEE 
CNEA CGEA 

Anguis fragilis N 2/4/5 RPE V[2]   
Chalcides striatus N 4/5 RPE     
Coronella austriaca N 4/7 RPE   IV 
Lacerta schreiberi EN 4/5/7 RPE   II,IV 
Malpolon monspessulanus N 4/5/6       
Natrix maura N 1 RPE V[2]   
Natrix natrix N 1/5 RPE V[2]   
Podarcis bocagei EN 2/4/5/6/7       
Podarcis hispanica N 4/7 RPE     
Rhinechis scalaris EN 4/5/6 RPE V[2]   
Timon lepidus N 4/7   V[2]   
Trachemys scripta IN 1/6       
Vipera seoanei EN 2       

Táboa 34: Listado de réptiles. 

(2) Poboación Insular. Non aplica a este ámbito 

AVES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 09/147/CE 
CNEA CGEA 

Accipiter gentilis S 2/3/4 RPE   I 
Accipiter nisus S 2/3/4 RPE   I 
Acrocephalus arundinaceus E 1 RPE     
Acrocephalus scirpaceus E 1 RPE     
Actitis hypoleucos I/MO/MP 1 RPE     
Aegithalos caudatus S 2/3 RPE     
Alauda arvensis S 4/5/6       
Alca torda S 1 RPE     
Alcedo atthis C  1 RPE   I 
Alectoris rufa S 4/5/7       
Alle alle I/MP/MO 1       
Anas acuta I 1       
Anas clypeata I 1       
Anas crecca I 1   E[1]   
Anas penelope I 1       
Anas Platyrhynchos S 1       
Anser anser I/MP  1       
Anthus petrosus I 1/5       
Anthus pratensis I 5 RPE     
Anthus trivialis C 2/5 RPE     
Apus apus C 2/5 RPE     
Ardea cinerea S 1/5 RPE     
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AVES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 09/147/CE 
CNEA CGEA 

Arenaria interpres I/MP/MO 1 RPE     
Asio flammeus I 4 RPE   I 
Athene noctua S 4 RPE     
Aythya marila I 1 RPE     
Botaurus stellaris I 1/4 E E I 
Branta leucopsis A/I 1 RPE   I 
Bubulcus ibis I 1/5/6 RPE     
Bucephala clangula I 1 RPE     
Burhinus oedicnemus I/A 4 RPE E I 
Buteo buteo S 1/2/3/4 RPE     
Calidris alba MP/MO 1 RPE     
Calidris alpina I/MP/MO 1 RPE   I 
Calidris canutus I/MP/MO 1 RPE     
Calidris ferruginea MP/MO 1 RPE     
Calidris maritima I/MP/MO 1 RPE     
Calidris minuta MP/MO 1 RPE     
Calonectris diomedea MP/MO 1 RPE   I 
Caprimulgus europaeus E  4/5 RPE   I 
Carduelis cannabina C 4       
Carduelis carduelis C 4/5       
Carduelis chloris S 3/4       
Carduelis spinus I 2/3       
Certhia brachydactyla C 1 RPE   I 
Cettia cetti S 1 RPE     
Charadrius hiaticula I/MP/MO 1 RPE     
Chlidonias hybridus E 1 RPE   I 
Ciconia ciconia E 4/5/6 RPE   I 
Cinclus cinclus S 1 RPE     
Circaetus gallicus S 4/5 RPE   I 
Circus cyaneus S 4/5 RPE V I 
Circus pygargus C 4/5 V V I 
Cisticola juncidis S 1/4/5 RPE     
Clamator glandarius I/M 2/4/5 RPE     
Clangula hyemalis I 1       
Columba livia C 2/3/7       
Columba oenas S 1/2/3/4/5       
Columba palumbus S/C 2/3/5/6       
Corvus corax S 1/2/3/4       
Corvus corone S 1/2/6/7       
Coturnix coturnix E 5       
Cuculus canorus E 2/4 RPE     



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
129 

 

AVES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 09/147/CE 
CNEA CGEA 

Delichon urbica S 6 RPE     
Dendrocopos major S 1/2/3 RPE   I 
Egretta garzetta I 1 RPE   I 
Emberiza cia S 4 RPE     
Emberiza cirlus S 5 RPE     
Emberiza citrinella S 4/5 RPE     
Emberiza schoeniclus I/C 1/4/5 RPE E   
Erithacus rubecula S/MP/MO 2/5/6 RPE     
Falco peregrinus S/I 1/6/7 RPE   I 
Falco subbuteo E 1/4 RPE     
Falco tinnunculus S 4/5/6 RPE     
Fratercula arctica I/M 1 RPE     
Fringilla coelebs S 2/3/5/6     I 
Fringilla montifringilla S/I/MO 2/3/4/5/6 RPE     
Fulica atra S/I 1       
Fulmarus glacialis I/C 1 RPE     
Gallinago gallinago I/C 1/4   E[1]   
Gallinula chloropus S 1       
Garrulus glandarius S 2/3       
Gavia adamsii A 1       
Gavia arctica I 1 RPE   I 
Gavia immer I 1 RPE     
Gavia stellata I 1 RPE   I 
Haematopus ostralegus I/MO/MP 1 RPE V[1]   
Hippolais polyglotta E 1/4/5 RPE     
Hirundo rustica E 6 RPE     
Hydrobates pelagicus M/I 1 RPE V I 
Lanius collurio E/C 4 RPE   I 
Lanius excubitor M 2/3 RPE     
Lanius senator MP/MO 2/3/5 RPE     
Larus argentatus I/MO/MP 1       
Larus canus I 1 RPE     
Larus fuscus I/MO/MP/C 1       
Larus glaucoides I 1       
Larus hyperboreus I/MP/MO 1       
Larus marinus I/MP/MO 1 RPE     
Larus melanocephalus I/MP/MO 1 RPE   I 
Larus michahellis S/I 1       
Larus minutus I 1 RPE   I 
Larus ridibundus S/I 1       
Larus sabini M 1       



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
130 

 

AVES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 09/147/CE 
CNEA CGEA 

Limosa lapponica I/MP/MO 1 RPE     
Limosa limosa I/MP/MO 1 RPE     
Lullula arborea S/C 4 RPE   I 
Lymnocryptes minimus I 1       
Melanitta fusca MO/I 1       
Melanitta nigra MP/MO/I 1       
Mergus merganser I/A 1       
Mergus serrator I 1       
Miliaria calandra E 4       
Milvus milvus E 1/2/3/4 V E I 
Motacilla alba S 1/5/6 RPE     
Motacilla cinerea S/I/MP 1 RPE     
Motacilla flava E 1 RPE     
Numenius arquata I/C/MP/MO 1 RPE E[1]   
Numenius phaeopus I/MP/MO 1 RPE     
Oceanites oceanicus E 2/3       
Oceanodroma leucorhoa S 1 RPE   I 
Oenanthe oenanthe I/MP/MO 4/5/7 RPE     
Oriolus oriolus E 2/3 RPE     
Otus scops E 2/3 RPE     
Parus ater S 2/3 RPE     
Parus caeruleus S 2/3/6 RPE     
Parus cristatus S 2/3 RPE     
Parus major S 1/2/3/5 RPE     
Passer domesticus S 5/6       
Passer montanus S/C 4/5/6       
Pernis apivorus E/C 2/3/4/5/7 RPE   I 
Petronia petronia S 2/3/4/5/6 RPE     
Phalacrocorax aristotelis S 1 RPE V I 
Phalacrocorax carbo I/M 1       
Phalaropus fulicaria I/M 1 RPE     
Philomachus pugnax MP/MO 1 RPE   I 
Phoenicurus ochruros S/I/MP/MO 1/6/7 RPE     
Phylloscopus collybita I/MO/MP 1/5/6 RPE     
Phylloscopus ibericus E/C 1/2/3/6 RPE     
Pica pica S 5/6       
Picus viridis S 2/3/6 RPE     
Plectrophenax nivalis I 1/4 RPE     
Pluvialis squatarola I/MP/MO 1 RPE     
Podiceps auritus I/M 1     I 
Podiceps cristatus I/M 1 RPE     
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AVES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 09/147/CE 
CNEA CGEA 

Podiceps grisegena I/A 1       
Podiceps nigricollis I 1 RPE     
Prunella modularis S/MP/MO 4 RPE     
Ptyonoprogne rupestris M 7 RPE     
Puffinus gravis M 1 RPE     
Puffinus griseus M 1 RPE     
Puffinus mauretanicus E/C 1 E E I 
Puffinus puffinus MP/MO 1 RPE     
Pyrrhula pyrrhula S 1/2/3 RPE     
Rallus aquaticus S 1/4       
Recurvirostra avosetta I/MP/MO 1 RPE   I 
Regulus ignicapilla S/I 2/5/6 RPE     
Riparia riparia M 1 RPE     
Rissa tridactyla S 1 RPE V   
Saxicola torquata S 4/5 RPE     
Scolopax rusticola I/C 1/2/3   V[1]   
Serinus serinus S/I 4/5/6       
Sitta europaea C 2/3/5/6 RPE     
Somateria mollissima I 1       
Stercorarius skua S 1 RPE     
Sterna albifrons MP/MO 1 RPE   I 
Sterna caspia A/E 1 RPE   I 
Sterna paradisaea S 1 RPE   I 
Streptopelia decaocto S 6       
Streptopelia turtur E 2/3/4       
Strix aluco S 2/3/6 RPE     
Sturnus unicolor S 5/6       
Sturnus vulgaris I 5/6       
Sula bassana S 1 RPE     
Sylvia atricapilla S 2/3/4/5/6 RPE     
Sylvia borin E 1/2/4 RPE     
Sylvia communis E/MO 4 RPE     
Sylvia melanocephala S/C 2/3 RPE     
Sylvia undata S 4 RPE   I 
Tachybaptus ruficollis S/I 1 RPE     
Tadorna ferruginea S/I 1 RPE   I 
Tringa erythropus I/MP/MO 1 RPE     
Tringa ochropus I/MP/MO 1 RPE     
Tringa totanus I/MP/MO 1       
Troglodytes troglodytes S 4 RPE   I 
Turdus iliacus I 3/4       
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AVES 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 09/147/CE 
CNEA CGEA 

Turdus merula S 2/4/5/6       
Turdus philomelos S/I 1/2/4/5       
Turdus pilaris I 4/5       
Turdus viscivorus C 2/4/6       
Tyto alba S 5/6 RPE     
Upupa epops E 4/5 RPE     
Uria aalge S 1 E[1]/RPE E[1] I 
Vanellus vanellus I 1/4/5   E[1]   

Táboa 35: Listado de aves. 

(1) Poboación Nidifícante. 

Sinalar que algunhas das especies recollidas na táboa anterior son especies asociadas a ambientes 
mariños, xa que a cuadrícula está próxima a costa, polo que é posible que esas especies non existan 
no ámbito de estudo. 

MAMÍFEROS 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 92/43/CEE 
CNEA CGEA 

Apodemus sylvaticus N 2/3/4/5/6/7       
Arvicola sapidus EN 1       
Canis lupus N 2/4/5     V 
Crocidura russula N 2/3/5/6       
Crocidura suaveolens N 2/4       
Eliomys quercinus N 2/3/4/5/6/7       
Eptesicus serotinus N 2/3/5/7 RPE   IV 
Erinaceus europaeus N 2/3/4/5/6/7       
Felis silvestris N 2/3/4 RPE   IV 
Galemys pyrenaicus EN 1 RPE V II,IV 
Genetta genetta N 1/2/3/4     V 
Lepus granatensis N 4/5       
Lutra lutra N 2/3 RPE   II,IV 
Martes foina N 2/3       
Meles meles N 1       
Microtus agrestis N 2/3/4/5/6/7       
Microtus lusitanicus N 2/3/4/5       
Mus domesticus N 2/3/4/5/6       
Mustela erminea N 2/3/4 RPE     
Mustela nivalis N 2/3/4/5       
Mustela putorius N 2/3/4/5     V 
Mustela vison IN 2/3/4/5/6       
Myotis daubentonii N 1/2/3/6 RPE   IV 
Myotis myotis N 2/3/4/5 V V II,IV 
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MAMÍFEROS 

Especie Categoría UD 
Estado de conservación 

D 92/43/CEE 
CNEA CGEA 

Neomys anomalus N 5/6/7       
Oryctolagus cuniculus N 5/6/7       
Pipistrellus pipistrellus N 4/5/7 RPE   IV 
Plecotus auritus N 2/3/6 RPE   IV 
Plecotus austriacus N 2/3/5/6 RPE   IV 
Rattus norvegicus N 1/5/6       
Rattus rattus N Todos       
Rhinolophus ferrumequinum N 2/3/4/5/6 V V II,IV 
Rhinolophus hipposideros N 2/3/4 RPE V II,IV 
Sciurus vulgaris N 2/3       
Sorex coronatus N 1       
Sorex granarius EN 1       
Sorex minutus N 2/4/7       
Sus scrofa N 2/3/4/5       
Talpa occidentalis EN 2/3/4/5       
Vulpes vulpes N 2/3/4/5       

Táboa 36: Listado de mamíferos. 

Compre sinalar no presente apartado que en data 04/10/2021 a Dirección Xeral de Patrimonio Natural 
emite informe en resposta á petición de información realizada dende a Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Rural. Na referida petición solicitábase información que puidera influír na redacción do 
estudo previo de iniciación relativo a reestructuración parcelaria de Bemil.  

Na resposta da DXPN recollese unha análise da documentación ao respecto dos espazos naturais 
protexidos, humidais inventariados, avifauna, hábitats, flora e fauna protexida, etc. 

Ao respecto da fauna recolle a seguinte táboa na que se sinalan as especies faunísticas protexidas incluídas 
no Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas (CGEA), 
na cuadrícula UTM 10x10 29T 29TNH72, onde se localiza o ámbito de estudo: 

Especie CGEA 
INVERTEBRADOS  

Margaritifera margaritifera E 
Oxygastra curtisii V 

PEIXES  
Gasterosteus gymnurus V 

ANFIBIOS  
Chioglossa lusitanica V 

Hyla arborea V 
Rana iberica V 

RÉPTILES  
--- --- 

AVES  
Milvus milvus E 

Botaurus stellaris E 
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Especie CGEA 
Emberiza schoeniclus E 
Burhinus oedicnemus E 

Uria aalge E(1) 
Gallinago gallinago E(1) 
Numenius arquata E(1) 
Vanellus vanellus E(1) 

Anas crecca E(1) 
Hydrobates pelagicus V 

Rissa tridactila V 
Circus cyaneus V 

Circus pygargus V 
Phalacrocorax aristotelis V 

Scolopax rusticola V(1) 
Haematopus ostralegus V 
Puffinus mauretanicus V 

MAMÍFEROS  
Galemys pyrenaicus V 

Myotis myotis V 
Rhinolophus ferrumequinum V 

Rhinolophus hipposideros V 

Táboa 37: Táboa resumo das especies faunísticas protexidas segundo o CGEA na cuadrícula 29TNH72. 

(E) En perigo de extinción. 

(V) Vulnerable. 

(1) Poboación nidifícante. 

E informa que os datos sinalados anteriormente están referidos a información asociada a unha cuadrícula 
10x10 km, polo que unicamente proporciona unha primeira aproximación de cara á realización da análise, 
tamén informa que no que respecta á especie Vanellus vanellus, segundo o “Atlas de aves reprodutoras” 
publicado polo MITECO no ano 2003, non é previsible encontrar parellas nidifícantes nesta zona, así 
mesmo, no que respecta á especie Numenius arquata segundo o informe de “Seguimento de Aves 26. 
Aves acuáticas reprodutoras en España, poboación en 2007 e método de censo”, publicado por SEO- 
irdLife, non é previsible atopar parellas nidificantes nesta zona. 

5.2.3.4 Plans de Conservación/Recuperación de especies ameazadas 

Neste apartado analízase a presenza no ámbito de estudo ou no entorno, de especies faunísticas de 
carácter singular, ben por estar incluídas nos Catálogos de Especies Ameazadas,  nacionais ou 
autonómicos, ben porque existan plans de recuperación ou conservación nos devanditos ámbitos 
territoriais. 

Revisada a documentación existente dos traballos realizados no marco da formulación de distintos Plans 
de Conservación por parte da Xunta de Galicia, conclúese o seguinte: 

5.2.3.4.1 Plan de Recuperación da Emberiza schoeniclus 

De acordo co Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de Recuperación da subespecie 
lusitánica da escribenta das cañaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, 
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o ámbito de estudo está dentro da delimitación do Plan de Recuperación de Emberiza schoeniclus, 
localizándose sobre unha área tipificada como “Área Potencial”. Este taxon está cualificado como en 
perigo de extinción no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. De conformidade co Inventario de 
Humidais de Galicia e co artigo 6 do decreto anteriormente referido, corresponderíase co ámbito dos 
humidais anteditos. 

Artigo 6. Área de distribución potencial 

No presente plan inclúense na área de distribución potencial todos aqueles humidais costeiros que 
poderían ser empregados pola subespecie ben como áreas de descanso durante movementos dispersivos 
ou entre as áreas de distribución actual, ou ben en épocas diferentes ás de cría, en especial durante o 
inverno. A delimitación da zona inclúe todos os humidais de Galicia con vexetación palustre de gran porte 
presentes entre a liña de costa e 15 km cara ao interior, e represéntase graficamente no anexo II. 

Neste caso no ámbito de estudo da ZRP non se localiza ningún humidal, nin vexetación palustre de gran 
porte, polo que, conclúese que non cabe esperar afeccións sobre a área potencial da escribenta das 
canaveiras na ZRP. 

5.2.3.4.2 Plan de Recuperación do Emys orbicularis 

De acordo co Decreto 70/2013, do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de Recuperación do galápago 
europeo (Emys orbicularis L.) en Galicia, o ámbito de estudo non está dentro da delimitación do Plan de 
Recuperación de Emys orbicularis, en ningunha das súas categorías (Potencial, Presencia, Prioritaria). 

5.2.3.4.3 Plan de Conservación do Charadrius alexandrinus 

De acordo co Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de Conservación da píllara das 
dunas (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia, o ámbito de estudo non está dentro da delimitación do Plan 
de Conservación do Charadrius alexandrinus, en ningunha das súas categorías (Potencial, Presenza, 
Prioritaria). 

5.2.3.4.4 Plan de Recuperación do Ursus arctos 

De acordo co Decreto 149/1992, do 5 de xuño, polo que se aproba o Plan de Recuperación do oso pardo, 
o ámbito de estudo non está dentro da delimitación do Plan de Recuperación do Ursus arctos, en ningunha 
das súas categorías (Potencial, Presenza, Prioritaria). 

5.2.3.4.5 Plan de Xestión do Canis lupus 

De acordo co Decreto 297/2008, do 30 de decembro, polo que se aproba o Plan de xestión do lobo en 
Galicia, o ámbito da ZRP localizase na súa totalidade dentro da Zona 2, aínda que compre sinalar que co 
ámbito de estudo de 200 m o redor do perímetro da ZRP adentrase ao noroeste e ao sur na Zona 3. 

A unidade de zonificación do ámbito de aplicación do Plan de Xestión do Lobo está realizada por 
municipios e para a súa determinación tivéronse en conta criterios como a densidade de lobos, o tipo de 
gandaría (equino, ovino-cabrún e vacún en explotacións de carne e mixtas) e o número de ataques á 
gandaría confirmados pola consellería competente en materia de medio ambiente. 

Dentro do Capítulo III, no Punto 8 defínense a Zona 2 e a Zona 3 de xestión como sigue: 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
136 

 

“b) Zona 2.  

Nesta zona as persoas interesadas poderán solicitar, no caso de danos recorrentes ao gando, a realización 
de xeito puntual de controis poboacionais, que deberán ser debidamente autorizados logo dunha 
avaliación técnica dos danos sobre a gandaría, da posibilidade de mitigalos con medidas preventivas, do 
grao de conflitividade social e do estado poboacional do lobo.” 

“c) Zona 3. 

Non se autorizarán controis salvo casos excepcionais que terán que estar especialmente xustificados.” 

As medidas de control recóllense no Capitulo IV, no Punto 10: 

“Punto 10.-Directrices para o control do lobo. 

1. Co fin de previr e paliar os danos á gandaría, a dirección xeral competente en materia de conservación 
da natureza poderá autorizar controis do lobo de acordo cos criterios que figuran no punto 8 deste plan. 

2. Para a realización dos controis do lobo poderase contar coa colaboración das sociedades de caza, 
autorizándose a súa caza como medida de xestión da especie. En todo caso, será preceptiva a supervisión 
por parte dos axentes da consellería competente en materia de ambiente. 

Na zona 3 os controis terán carácter excepcional e só poderán ser realizados polos axentes da consellería 
competente en materia de ambiente . 

3. Evitarase, salvo casos excepcionais debidamente xustificados, a realización de controis durante a época 
de reprodución desta especie (de marzo a xullo). 

4. A realización dos controis estará supeditada, en todo caso, á necesidade de garantir o mantemento da 
poboación de lobos en niveis similares aos actuais. 

5. Con carácter excepcional, e no caso de que fosen atacadas polo lobo un número importante de reses, a 
dirección xeral con competencias en materia de conservación da natureza poderá autorizar a realización 
de controis fóra dos supostos sinalados no número 2 deste punto.” 

No Decreto 70/2013, tamén se contempla a prevención e compensación dos danos á gandaría e a 
avaliación e seguimento do sistema de axudas, dentro do Capítulo V, actuacións, na Sección Cuarta, 
indícanse os seguintes Puntos: 

“Punto 20.-Prevención de danos ao gando. 

1. A dirección xeral competente en materia de conservación da natureza e a Dirección Xeral de Produción 
e Sanidade Agropecuaria, en colaboración, fomentarán a adopción por parte das/os gandeiras/os de 
medidas preventivas para evitar os ataques dos lobos nas explotacións gandeiras. Para estes efectos, 
estableceranse axudas destinadas a fomentar o uso de mastíns, a colocación de valados electrificados, 
liñas de bandeiras e o reforzamento das instalacións (currais, naves, etc.). Dentro desta liña, os cabalos de 
pura raza galega que estean identificados e rexistrados recibirán un tratamento diferenciado respecto do 
resto do equino, e poderase tamén outorgar un tratamento diferenciado a outras razas autóctonas 
galegas. 

2. Fomentarase a investigación e valoración da eficacia de distintos métodos de prevención de danos para 
o gando en réxime non extensivo. Dependendo da súa oportunidade, promoverase a investigación e posta 
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en marcha de proxectos piloto de aplicación de métodos de prevención de danos para o gando que 
permanece en pequenas parcelas cercadas, en especial a utilización de cans mastíns para vixiar os 
rabaños, o emprego de valados electrificados e das liñas de bandeiras (muros baixos ou fladry). 

3. Realizarase un seguimento e valorarase a eficacia dos distintos métodos de prevención para o gando 
extensivo, principalmente vacún e equino, e, na medida do posible, estudaranse as características eco-
etolóxicas das razas de gando (vacún e equino) en réxime extensivo, como as condutas defensivas ante a 
predación dos lobos (cohesión dos grupos para defender as crías, tamaño óptimo e composición dos 
rabaños para repeler os ataques, razas autóctonas versus foráneas). 

4. Fomentarase a divulgación aos gandeiros sobre os distintos métodos de prevención de danos, para o 
que se realizará unha campaña informativa ao respecto que incluirá a elaboración e distribución dun 
folleto explicativo. 

5. A consellería competente en materia de ambiente estudará en cada zona o nivel medio de recorrencia 
dos danos para obter unha referencia dos valores habituais, os cales servirán de referencia para ponderar 
a adopción das medidas de control do lobo previstas, así como para a revisión da zonificación establecida 
neste plan. 

Punto 21.-Compensación por danos á gandaría. 

1. Fomentaranse aqueles traballos e actuacións encamiñados a achegar información que permita mellorar 
a tramitación das solicitudes e o traballo de valoración das comisións provinciais do programa de axudas 
aos gandeiros polos danos ocasionados polos lobos, entre as que se prevé un protocolo de recollida de 
información dos danos referido no punto 12.2. 

2. Os axentes de Medio Ambiente encargados de inspeccionar sobre o terreo os danos recibirán formación 
específica centrada en aspectos básicos da bioloxía dos lobos, situación do lobo en Galicia, problemática 
de danos ocasionados por lobos e por cans, identificación de indicios e técnicas de mostraxe. 

3. Estableceranse uns criterios homoxéneos e obxectivos que serán aplicables a todos os casos de avisos 
de danos producidos polo ataque do lobo co fin de aclarar se mataron as reses ou estas foron consumidas 
unha vez mortas, os causantes dos danos e se hai ou non intento de fraude. 

4. Anualmente elaborarase un informe, ao cal se dará difusión pública, sobre o total de danos producidos, 
número e tipo de reses afectadas (tipo de gando e idade), distribución espacial e temporal destes danos e 
contía económica. Nel teranse en conta as solicitudes presentadas e as aprobadas, e incluiranse tamén os 
danos ocasionados por cans e os de autoría indeterminada. 

Punto 22.-Avaliación e seguimento do sistema de axudas. 

1. Realizarase un seguimento técnico do sistema de axudas que actualmente se está a desenvolver, que 
incluirá a detección e a análise dos problemas que se vaian orixinando, a avaliación da súa cobertura e o 
mantemento da calidade no sistema de verificación de danos. 

2. Establecerase unha gradación do volume dos danos producidos polo lobo que se poden soportar así 
como directrices de xestión referidas ás distintas zonas que establece o Plan de xestión do lobo, de 
conformidade cos datos dispoñibles referidos aos ataques do lobo, densidades de lobo, carga gandeira, 
gandeiras/os afectadas/os e valor natural dos ecosistemas. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
138 

 

3. As axudas para paliar os danos producidos polo lobo reduciranse ou denegaranse para aqueles posibles 
beneficiarios que non se corresponsabilicen na adopción das medidas preventivas que se fixen nas 
correspondentes ordes de axudas para evitar estes danos. 

4. Promoverase a identificación e o censo do gando equino, o que servirá de base para realizar unha análise 
da evolución deste gando no territorio ao longo do tempo.” 

5.2.3.5 Inventarios de especies de fauna ameazada 

Unha parte da ZRP, na zona sueste, situase no ámbito da proposta técnica de zonificación de Plans de 
conservación/recuperación de especies ameazadas que se están elaborando na Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural, neste caso da especie Morcegos cavernícolas, coas seguintes características:  

Especie Categoría Zonificación Sup. ámbito (ha) % ámbito 

Morcegos cavernícolas Vulnerable Área de Presenza 196,18 11,77 

Táboa 38: Morcegos cavernícolas 

 
Imaxe 51: Especies ameazadas respecto ao ámbito de estudo 

5.2.3.6 Áreas prioritarias de avifauna ameazada 

A ZRP non afecta a áreas prioritarias para avifauna ameazada e/ou zonas de protección da avifauna contra 
liñas eléctricas de alta tensión, segundo o establecido na Resolución do 18 de outubro de 2021, da 
Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se actualiza a delimitación das áreas prioritarias de 
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reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego 
de especies ameazadas e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade 
autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión 
e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión. 

5.2.3.7 Corredores ecolóxicos 

Avalíanse os datos recollidos no estudo “Autopistas Salvaxes. Unha proposta de WWF España para crear 
unha Rede Estratéxica de Corredores Ecolóxicos entre espazos da Rede Natura 2000”, desenvolvida por 
WWF España e que inclúe unha Rede de Corredores Ecolóxicos para España, que inclúe 12 corredores 
ecolóxicos e 17 zonas críticas. 

Como resumo desta información, pódese dicir o seguinte: 

 Na zona de estudo non se sitúa ningún corredor ecolóxico prioritario. 

 O corredor ecolóxico prioritario máis próximos a dita zona sitúase a distancia de ao redor de 65 km 
en dirección nordeste. 

 Recóllese unha rede de camiños de custo mínimo, coa que se observa o seguinte: 

- Os camiños de custo mínimo bosque denso máis próximo localizase ao redor de 7 km en dirección 
leste. 

- Os camiños de custo mínimo bosque claro máis próximo localizase ao redor de 7 km en dirección 
leste. 

- Os camiños de custo mínimo matogueira máis próximo localizase ao redor de 7 km en dirección leste. 

En base a estes datos, non se prevé ningunha afección aos corredores ecolóxicos prioritarios, nin aos 
camiños de custo mínimo. 
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Imaxe 52: Corredores ecolóxicos e camiños de custo mínimo. Fonte WWF 

5.2.3.8 Caza 

A caza en Galicia está regulada pola Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, e outras normas 
como: 

 Resolución do 12 de abril do 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan 
as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies 
durante a tempada 2022/23. 

 Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre o subministro directo da caza 
maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia. 

No concello de Caldas de Reis hai os seguintes TECOR (Terreo Cinexético Ordenado) e ambos dentro do 
ámbito de estudo da ZRP: 

NOME MATRICULA REFERENCIA TITULARES 
CALDAS PO-10108 3610108 SOCIEDADE DEPORTIVA DE CAZADORES DE CALDAS DE REI 

MONTE XIABRE PO-10187 3610187 SOCIEDAD DE CAZA MONTE XIABRE 

Por outra parte, segundo a cartografía da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o concello 
de Caldas de Reis non se encontra en zonas onde está prohibido o exercicio da caza. E segundo a 
cartografía de zonas libres para o exercicio da caza, no concello de Caldas de Reis non existen zonas libres 
de caza. 

Polo tanto, no ámbito de estudo non hai prohibición de caza, nin zonas libres de caza.  
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5.2.3.9 Coutos de pesca 

No ámbito de estudo, limitando coa ZRP ao sur, localízase o couto de pesca do Umia, este tén as seguintes 
características: 

Río   Couto Límite superior Límite inferior 
Lonx.  
tramo 
(Km) 

Cat.CM 
Lonx.  

ámbito 
(km) 

Río 
Umia 

Caldas de 
Reis, 

tramo 3 

Desembocadura do Río 
de Follente Ponte do ferrocarril 2,9 Troita 2,82 

Río 
Umia 

Caldas de 
Reis, 

tramo 2 
Presa de Chorreras Desembocadura do Río 

de Follente 0,98 Pesca sen 
morte 0,24 

Táboa 39: Coutos de pesca 

E os treitos de pesca libre, no concello, son: 

Río Nome 
treito libre 

Límite superior Límite inferior Lonx 
km 

CAT.CM Distancia a 
ZRP 
(m) 

Umia Umia Ponte do ferrocarril Ponte Currucho 0,78  50 

Táboa 40: Treitos de pesca libre no concello 

5.3 PAISAXE 

No Anexo da Paisaxe que acompaña ao presente EIA, defínese, un ámbito de estudo que sirve de base 
para a análise. Este ámbito defínese cun limiar de nitidez aproximado de 1.000 metros de distancia desde 
o perímetro da ZRP, como se reflicte na seguinte imaxe: 

  

Imaxe 53: Ámbito de estudo 
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Ámbito de estudo que serve para acoutar a análise dos factores de calidade, fraxilidade e intervisibilidade 
necesarios para a valoración da paisaxe. 

En canto a calidade, constatouse que a maior proporción da superficie de estudo atópase en clase media 
cun 45,82%,  seguida da clase baixa cunha ocupación de 28,86 %; así como un  14,94% en clase alta e un 
10,38% en clase moi baixa; non detectándose superficies para a clasificación moi alta. 

Pola súa banda, a fraxilidade visual do ámbito conta cun 48,96 % da superficie do ámbito de estudo en 
zonas de calidade media, seguida da calidade baixa cunha porcentaxe de ocupación de 28,45%. O 
conxunto de ambas as clasificacións supera o 75 % da superficie do ámbito de estudo. As clases de 
categorías moi baixa, alta e moi alta apenas contan con representación.  

Finalmente obsérvase que no ámbito de estudo, en canto a calidade  final da paisaxe, non existe  apenas 
representación do rango de importancia moi alta e moi Baixa; concentrándose a maior parte da superficie 
en zonas de calidade media cunha ocupación do 62,91 % seguido de superficies de valor baixa cun 25,66 
%). 

Respecto da intervisibilidade, concluír que se trata dunha zona na que se producen boas condicións de 
visibilidade no ámbito de estudo dende os camiños da concentración, xa que se contempla mais dun 50 
% de superficie visible. Situación que se relaciona coa localización elevada zona da reestruturación 
parcelaria con respecto do ámbito, na zona da ladeira sureste do Monte Xiabre, con cotas que oscilan 
entre os 52 m. e os 492 m. de altitude. Porén asúmese que esta boa percepción visual, verase atenuada 
polo apantallamento vexetal da cuberta forestal presente na maior parte da contorna dos camiños.  

Así mesmo, e en canto á valoración paisaxística das zonas visibles dende os camiños da reestruturación 
parcelaria é de carácter medio e baixo. Situación que se debe á suma de factores anteriormente avaliados 
en canto á calidade e fraxilidade, e que se relaciona ca predominancia de cuberta de mosaico agroforestal, 
terreo lixeiramente ondulado e orientacións de umbría. Pola contra a  presenza dos espazos protexidos 
do PXOM (dúas carballeiras na contorna do núcleo de Bemil), así como as zonas de policía dos principais 
regos do ámbito, confire unha valoración da paisaxe alta, ó norte e oeste da zona de localización 
parcelaria. Estas zonas supoñen unha  superficie reducida en canto ás zonas visibles dende os camiños 
(aproximadamente un 10%), pero que deberán terse en conta á hora de valorar as posibles medidas de 
integración visual do Proxecto. 

5.4 ESTUDO SOCIOECONÓMICO 

Neste capítulo analízanse as características da poboación no concello onde se sitúa a ZRP e nas parroquias 
incluídas no perímetro da ZRP, ademais das actividades económicas que se desenvolven no territorio e en 
particular as actividades do sector primario (agricultura, gandería e silvicultura), que serán os beneficiarios 
da proposta de reestruturación parcelaria. 

 Poboación no Concello de Caldas de Reis 

5.4.1.1 Poboación total 

O concello de Caldas de Reis ten 9 parroquias, que suman unha poboación total de 9.788 habitantes en 
2021 segundo o Nomenclator de Galicia, dos que 4.728 son varóns, e 5.060 son mulleres. 
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Na seguinte táboa sinálase en amarelo a parroquia que forma parte da Zona de Reestruturación Parcelaria 
(Bemil). 

Nº HABITANTES NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
POR PARROQUIAS (Ano 2021) 

Fonte: Nomenclator de Galicia 2022 
NOME PARROQUIA TOTAL HOMES MULLERES 

ARCOS DA CONDESA (SANTA MARIÑA) 385 181 204 
BEMIL (SANTA MARÍA) 785 376 409 

CALDAS DE REIS (SAN TOMÉ E SANTA MARÍA) 4666 2261 2405 
CALDAS DE REIS (SANTA MARÍA) 414 195 219 
CARRACEDO (SANTA MARIÑA) 726 350 376 

GODOS (SANTA MARÍA) 572 293 279 
SAIAR (SANTO ESTEVO) 811 403 408 

SAN CLEMENTE DE CESAR (SAN CLEMENTE) 777 367 410 
SANTO ANDRÉ DE CESAR (SANTO ANDRÉ) 652 302 350 

TOTAIS 9.788 4.728 5.060 

Táboa 41: Habitantes no concello de Caldas de Reis, por parroquias (Ano 2021) 

Actualmente a densidade de poboación en Caldas de Reis é de 143,40 habitantes por Km2. 

5.4.1.2 Evolución histórica e procedencia da poboación 

A evolución histórica da población no conxunto do concello de Caldas, desde 1900 ata 2021, foi: 

 

Obsérvase unha forte emigración a partir dos anos 50 xerando un severo descenso da poboación, o que 
finaliza na década dos 70, data a partir da que o concello incrementa novamente a súa poboación, como 
receptor de inmigración local como cabeza comarcal e grazas aos polígonos industriais que se asentan no 
concello, entre outros. 

Actualmente tamén se encontra nunha fase de descenso da poboación, aínda que no ano 2021 o censo 
do concello de Caldas de Reis supera en 13 habitantes ao censo do ano 2020. 
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Segundo os datos publicados polo INE procedentes do padrón municipal do 2021, a procedencia segundo 
lugar de nacemento dos habitantes empadroados no concello, é: 

- O 60.46% (5.918) dos habitantes empadroados no Municipio de Caldas de Reis naceron en dito 
municipio. 

- O 32.70% emigraron a Caldas de Reis desde diferentes lugares de España, 

o  o 26.07% (2.552) desde outros municipios da provincia de Pontevedra, 

o  o 3.84% (376) desde outras provincias da comunidade de Galicia,  

o o 2.79% (273) desde outras comunidades autónomas. 

- E o 6.83% (669) emigraron a Caldas de Reis desde outros países, fundamentalmente de América (416 
persoas), e de África (52 persoas). 

5.4.1.3 Movemento natural e pirámide de poboación actual en Caldas 

Segundo datos do IGE e INE, no ano 2021, no concello de Caldas de Reis tívose o seguinte movemento 
natural da poboación: 

Movemento natural da poboación  
Caldas de Reis. Ano 2021 

Total Homes Mulleres 

Nacementos 53 30 23 
Defuncións   107 50 57 

Saldo vexetativo -54   

Non se inclúen as taxas brutas de natalidade e mortalidade xa que os datos a data de estudo, proceden 
de 2020 na súa maior parte, con gran influencia da pandemia. 
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A media de idade dos habitantes de Caldas de Reis é de 45,74 anos, 1,58 anos máis que fai un lustro que 
era de 44,16 anos. 

A pirámide de poboación indica un envellecemento da poboación, con menos persoas nas franxas de 
idades entre 0-30 anos, que de nas franxas de idades entre 40 e 75 anos. 

En Caldas de Reis, a poboación menor de 18 anos é o 14,5% do total (1.415 persoas), mentres que as 
persoas de entre 18 e 65 anos supoñen o 63% da poboación total do concello (6.216), e os maiores de 65 
anos son o 22% (2.157 persoas). 

 Poboación na Zona de Reestruturación Parcelaria 

A parroquia de Bemil (Caldas de Reis) é a única que se encontra circunscrita na Zona de Reestruturación 
Parcelaria (ZRP), e ten a seguinte poboación no seu conxunto: 

Nº DE HABITANTES NA Z.R.P. (Ano 2021) 
Fonte: Nomenclator IGE 2022 

NOME PARROQUIA TOTAL  HOMES MULLERES 
BEMIL (SANTA MARÍA) 785 376 409 

TOTAL EN ZRP 785 376 409 

Táboa 42: Nº de habitantes na ZRP Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra). 

Analizando as entidades singulares de poboación, para a parroquia de Bemil, tense a seguinte distribución 
de habitantes: 
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Nº HABITANTES  PARROQUIA DE BEMIL (Ano 2021) 
POR ENTIDADES SINGULARES 
Fonte: Nomenclator IGE 2022 

NOMBRE ENTIDAD SINGULAR  TOTAL HOMES MULLERES 
FOLLENTE 201 90 111 
OUTEIRO 254 123 131 

PARADELA 162 78 84 
A CANLE 23 11 12 

A LAVANDEIRA 18 8 10 
AS VEIGAS DE ALMORZAR 127 66 61 

TOTAL 785 376 409 

Táboa 43: Nº de habitantes na Parroquia de Bemil 

 Actividades económicas. Emprego 

A afiliación en alta laboral por sectores, indica que o sector servizos é o de maior peso pois ocupa ao 65% 
dos traballadores do concello, despois encóntrase o sector da rama industrial que ocupa ao 22,2% dos 
traballadores. O sector da construción ocupa o terceiro posto en canto a asalariados cun 10,7%, seguindo 
está o sector agrícola, gandería e pesca que cun 2,1% de afiliados ocupa o cuarto lugar. (I.G.E.) 

Número de afiliados en alta laboral por sectores 
IGE 2021 

Sector Económico Nº Afiliados  % 
Agricultura, gandería e pesca 77 2,1 

Industria 830 22,2 
Construción 402 10,7 

Servizos 2.436 65,0 
Total 3.745  

Considerando o número de empresas por sectores (sendo o 2020 o último ano do que se ten datos do 
Instituto Galego de Estadística en outubro do 2022): 

 Sector da Actividade produtiva Nº empresas 2020 
Agricultura, gandería e pesca 29 

Industria 73 
Construción 121 

Servizos 606 
TOTAL 829 

No concello de Caldas de Reis (ano 2020) existían 829 empresas, das que segundo a súa condición xurídica 
a maioría son persoas físicas (478), sociedades anónimas apenas hai 6, e 1 cooperativa, mentres que 
existen 290 sociedades de responsabilidade limitada e 54 de outro  tipo. 

A maior parte das empresas no concello de Caldas de Reis (datos do ano 2020) teñen entre 0 e 2 
asalariados (678 empresas), e de entre 50 a 249 asalariados so existen 8. 

No concello de Caldas de Reis, se teñen os seguintes rexistros de paro (Consellería de Traballo e Benestar, 
Ano 2021) 
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Paro Rexistrado Total Homes  Mulleres 
Por idade  

Total 620 252 369 
Menores de 25 anos 23 13 11 

Outras idades 597 239 358 
Por sectores de actividade 

Agricultura 32 17 14 
Industria 89 46 43 

Construción 58 54 4 
Servizos 406 124 281 

Sen emprego anterior 37 10 27 

Táboa 44: Para rexistrado, ano 2021 

 Sector agrícola e gandeiro no concello de Caldas de Reis 

5.4.4.1 Nivel de formación 

O nivel de formación dos xefes de explotación no concello de Caldas de Reis, segundo o Censo Agrario do 
IGE (ano 2020, actualizado ao 25/05/2022), é: 

Nº Xefes/as da explotación por nivel de formación agraria. Concello 
Caldas de Reis. Ano 2020. 

Nivel de formación agraria Nº Xefes/as 
Total Xefes explotacións 325 

Experiencia agraria exclusivamente 256 
Cursos de formación agraria 59 

Formación Profesional Agraria 4 
Estudos universitarios e/ou superiores agrarios 6 

Táboa 45: Nº Xefes/as da explotación por nivel de formación agraria. Concello Caldas de Reis. Ano 2020 

5.4.4.2 Reestruturacións Parcelarias no concello de Caldas de Reis 

Trala consulta da páxina da Consellería do Medio Rural (https://ovmediorural.xunta.gal/es/consultas-
publicas/concentraciones-parcelarias-procesos), coñécese que no concello de Caldas de Reis están en 
proceso, as seguintes concentracións parcelarias: 

• Godos: Superficie: 388 ha. Nº de propietarios: 599. Data de aprobación do Acordo: 
14/03/2019 (DOG 12/04/2019).  

• Saiar: Superficie: 947 ha. Nº de propietarios: 1.030. Data de aprobación do Acordo: 
08/03/2005 (DOG 28/06/2005). Data de toma de posesión: 02/08/2007 

Engádese que en outubro de 2022, o Consello da Xunta deu o visto bo ao decreto da Consellería do Medio 
Rural polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria en Bemil (Decreto 167/2022, 
do 15 de setembro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria dá zona de Santa 
María de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra). Data de aprobación do Decreto: 15/09/2022 (DOG 
07/10/2022). 

5.4.4.3 Censo agrario e gandeiro en Caldas de Reis  

Segundo o IGE, Censo Agrario, no concello de Caldas de Reis no ano 2020, (actualizado ao 25/05/2022), 
as explotacións por tipo de cultivo, e distribución segundo a SAU (Superficie Agraria Utilizada), son: 

https://ovmediorural.xunta.gal/es/consultas-publicas/concentraciones-parcelarias-procesos
https://ovmediorural.xunta.gal/es/consultas-publicas/concentraciones-parcelarias-procesos
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Explotacións por tipo de cultivo. Distribución segundo a SAU 
Ano 2020 (IGE e INE) 

36005 caldas de Reis Número de 
explotacións Superficie (ha) 

Total SAU 325 423 
SAU ao aire libre 325 423 
Terras labradas 111 176 
Cultivos leñosos 300 113 
Pastos permanentes 107 130 
Hortas para consumo propio 115 3 

SAU en invernadoiro ou cultivo alto accesible 14 1 

Táboa 46: Explotacións por tipo de cultivo. Distribución segundo a SAU. Ano 2020 (IGE e INE) 

No concello de Caldas de Reis, segundo o Censo Agrario do INE e IGE, no ano 2020 (actualizado a 
25/05/2022), tense o seguinte número de explotacións gandeiras: 

Explotacións gandeiras por tipo de gando e UGT 

36005 caldas de Reis Número de 
explotacións Cabezas UGT 

Bovino 38 446 226 
Ovino e Caprino 25 119 12 

Porcino 4 4 2 
Aves de curral 24 402 4 

Táboa 47: Explotacións gandeiras por tipo de gando e UGT 

UGT: Unidades gandeiras totais 

Comparando a situación actual das explotacións agrarias en Caldas de Reis, coa súa evolución desde 1999, 
2009 e 2020, tense o seguinte: 

36005 caldas de Reis (INE Censo Agrario) Ano 1999 Ano 2009 Ano 2020 
Tamaño das explotacións (ha) segundo a SAU (Superficie Agraria 

Utilizada) 
1.011 629 423 

Explotacións gandeiras por tipo de gando en UGT(unidades 
gandeiras totais):  

   

Bovino 724 200 226 
Ovino e caprino 134 27 12 

Porcino 310 63 2 

Desde o ano 1999 ata o ano 2020, observase un descenso significativo na superficie agraria (SAU), e nas 
UGT de todo tipo de gando bovino. 

5.4.4.4 Superficie Forestal 

O Instituto Galego de Estatística, recolle a seguinte distribución de terras e evolución temporal a nivel 
municipal, (actualizado a 14/04/2021), en que como superficie forestal total se inclúe a superficie Forestal 
arborada, e a superficie de pasteiro, pasteiro arbustivo e mato: 

36005 
caldas de 

Reis 

Superficie total do 
Concello (ha) 

Superficie forestal 
total (ha) 

Superficie de cultivo e 
prado (ha) 

Outras superficies 
(ha) 

Ano 2020 6.825 4.782 1.258 785 
Ano 2015 4.775 1.262 789 
Ano 2010 4.745 1.292 780 
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A superficie forestal, de cultivos e prados, ou de outras superficies no concello de Caldas de Reis mantense 
bastante estable desde o ano 2010 ata a actualidade, e a superficie forestal representa en torno ao 70 % 
da superficie do concello, o que concorda coas características do ámbito de estudo na parroquia de Bemil. 

 Sector terciario na ZRP 

5.4.5.1 Estrutura da propiedade na ZRP 

A ZRP de estudo ten unha superficie total de 1.232,4 ha, onde se contabilizan un total de 9.519 parcelas 
catastrais rústicas, pertencentes a 2.032 propietarios diferentes. 
 

A superficie media das parcelas catastrais rústicas é de 1.633 m², a superficie mínima é de 7 m², e a 
máxima de 1.128.171 m² (propiedade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Bemil). 

Nº de parcelas TOTAL PROPIETARIOS % 
1-5 1656 81 

6-10 199 10 
11-20 123 6 
21-30 35 2 
31-40 14 1 

+ de 40 5 0,25 
 2032  

Táboa 48: Número de propietarios actuais, segundo número de parcelas en propiedade (Fonte: EPI) 

En canto á distribución por superficie da propiedade catastral, 939 propietarios (o 46%) contan cunha 
superficie total que non supera os 1.000 m², pero hai unha cantidade considerable de propietarios en 
todos os rangos de superficie, mesmo cun total de 94 que dispoñen de entre 1 e 2 hectáreas: 
 

Superficie (m²) Total Propietarios % 

< 500 532 26 
500-1.000 407 20 

1.000-2.000 414 20 
2.000-5.000 376 19 

5.000-10.000 182 9 
10.000-20.000 94 5 

> 20.000 24 1 

Táboa 49: Número de propietarios actuais, segundo superficie total en propiedade (Fonte: EPI) 

Conclúese da análise da superficie catastral que na parroquia existe un número moi elevado de 
propietarios, a maior parte cunha superficie total de menos de 2.000 m², repartida nun nº de leiras entre 
2 e 5. Así pois, conclúese que a propiedade se atopa enormemente fragmentada. 

5.4.5.2 Superficie agraria e usos do solo na ZRP 

Como se recolle no apartado 5.2.1.2 Vexetación actual, actualmente no ámbito de estudo (200 m en torno 
ao perímetro da ZRP), téñense os seguintes usos do solo e cuberta vexetal: 
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UNIDADES DE VEXETACIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Vexetación de ribeira 58,38 3,50 

Bosque frondosas 12,26 0,74 

Matogueira 44,55 2,67 

Matogueira con especies arbóreas 2,80 0,17 

Matogueira e rochedo 46,19 2,77 

Cultivos e prados 265,89 15,96 

Eucaliptais 417,57 25,06 

Piñeiral 338,52 20,32 

Eucaliptais e piñeirais 288,55 17,32 

Zonas de extracción ou vertido 5,50 0,33 

Medio antrópico 134,57 8,08 

Sistemas xerais de transporte 51,32 3,08 
Total 1666,10 100 

Táboa 50: Superficie dos usos do solo e cuberta vexetal no ámbito 

Ditos usos do solo agrúpanse por unidades ambientais, das que se mostran as que representan pastos, 
cultivos e plantacións forestais: 

Unidades Ambientais Superficie en ámbito de 
estudo (ha) 

% Superficie Total 
ámbito 

UA4. Plantacións forestais. 1.044,6 62,7 
UA5. Superficie agraria.  265,9 16,0 

A superficie agraria na ZRP aproveitase fundamentalmente para viñedo, millo, e pasto, para alimentación 
animal. 

5.4.5.3 Produción gandeira no ámbito de estudo 

Segundo os datos recompilados acerca das explotacións existentes na parroquia de Bemil no ano 2021, 
estas teñen as seguintes características: 

Explotacións con orientación Nº Explotacións  
profesionais 

Nº Explotacións non comerciais Censo (capacidade) 

OVINO-CABRÚN 8 - 31 

VACUN CARNE 5 21 14 

OVINO-CABRUN+VACUN 2 - 7 (ovino-cabrún) 

PORCINO - 11 55 

PORCINO+VACUN CARNE - 3 16 

EQUINO REPROD. MIXTA 1 - 2 

EQUINO - 14 16 

APÍCOLA - 4 12 

GALIÑAS POÑEDORAS 1 - 89.500 

Táboa 51: Explotacións gandeiras na ZRP. (Fonte: EPI) 

A día de hoxe as orientacións son fundamentalmente ovino-cabrún e vacún, en ambos casos para a 
produción de carne. Tamén ten relevancia a produción vitícola. 
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 Rede Viaria 

 A principal vía de comunicación no ámbito de estudo, é a Autoestrada AP-9, que limita coa ZRP na 
zona suroeste da mesma (2,3 Km), e cruza a ZRP en dirección N-S ao longo de 4,3 km. 

Outras vías importantes son: 

 N-640. Que une Vilagarcía de Arousa con Caldas de Reis. Cruza a ZRP en dirección Leste- Oeste, na 
zona sur da ZRP (no Polígono Empresarial das Veigas de Almorzar). 

 N-550 que fai o límite leste da ZRP. 

Tomando os datos de tráfico de 2019 (máis representativos cos do ano 2020, xa que actualmente non se 
encontran publicados os do ano 2021), tense o seguinte tráfico nos tramos das vías indicadas dentro da 
ZRP: 

Vía PQ inicio PQ final Lonx. (Km) IMD Total IMD Lixeiros IMD 
Pesados 

AP-9 104+040 109+920 5,88 23.114 20.702 2.412 
N-640 225+070 227+010 1,95 8.844 8298 546 
N-550 93+610 96+600 2,99 7.521 6.801 720 

Táboa 52: Tráfico nas principais vías de comunicación na ZRP 

 O resto de vías existentes, son provinciais, como a EP-8003, entre Paradela e a N-550, ou locais.  

5.5 TURISMO 

O sector do turismo analízase desde o punto de vista da catalogación como concello turístico por parte 
da Xunta, e a oferta de aloxamentos turísticos existentes, e de actividades turísticas e de lecer no ámbito 
da ZRP. 

O concello de Caldas dispón do seu propio portal de turismo, en: 

 http://www.caldasdereis.com/ofi_turismo_c.php 

Da análise do sector turístico no ámbito da ZRP, conclúese o seguinte: 

 Municipios Turísticos 

O Concello de Caldas non se atopa recollido como Municipio Turístico por parte da Consellería de Cultura 
e Turismo. 

 Recursos Turísticos 

No localizador de recursos da páxina de turismo da Xunta de Galicia, https://www.turismo.gal/ atópanse, 
para o concello de Caldas de Reis, os seguintes recursos para visitar: 

 Natureza no Camiño/ Parque:  

o Parque e Carballeira de Caldas de Reis. 

o Cascada e paseo de Segade 

 Paseos: Fervenza de Segade. 

 Igrexas: 

o Igrexa de Santa María de Caldas de Reis. 

http://www.caldasdereis.com/ofi_turismo_c.php
https://www.turismo.gal/
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o Igrexa de Santo Tomás de Caldas de Reis. 

 Peto de ánimas: Peto de San Antonio de Caldas de Reis.  

Ningún destes recursos atópase dentro do ámbito da ZRP Bemil. 

 Feiras e Festas no Concello de Caldas 

Das festas e feiras que se celebran no concello de Caldas, soamente se celebran no ámbito da ZRP as 
seguintes: 

o A Nosa Señora. Bemil. Setembro. 

o Virxe dos Dolores. Bemil.  Setembro. 

o Sacramento. Bemil. Setembro.  

O resto das feiras e festas celébranse fora do ámbito da ZRP: 

o San Brais. Lugar : San Clemente. Febreiro. 

o A Candelaria. Santiaguiño de Godos. Febreiro.  

o Virxe de Fátima. Godos. Maio. 

o Sacramento. Santa María de Caldas. Xuño. 

o San Antonio. Reiriz, San Andrés. Xuño. 

o San Antonio. Cesariños. Xuño. 

o San Eleuterio. Casalderique. Xuño. 

o San Xoán. Caldas. 23 e 34 de xuño. 

o O Corpus. Caldas - Santo Tomás. Xuño. 

o San Benito. Carracedo. Xuño. 

o Sacramento. Arcos. Xullo. 

o Pena da Auga. San Andrés. Xullo. 

o Virxe do Carme. Carracedo. Xullo.  

o Santa Mariña. Carracedo. Xullo. 

o San Roque. Caldas. 15 – 18 agosto. 

o As Neves. Saiar. Agosto.  

o Sacramento. Godos. Agosto. 

o Sacramento. Carracedo. Setembro. 

o Virxe dos Dolores. Arcos. Setembro.  

o San Ramón e San Roque. San Clemente. Setembro.  

o O Rosario. Carracedo. Outubro. 

o Virxe das Dolores. Aboi. Outubro. 
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o Virxe de Fátima. Saiar. Outubro. 

o Virxe de Fátima. Ribocias. Outubro. 

o O Rosario. Godos. Outubro. 

o O Rosario. San Clemente. Decembro. 

 Aloxamentos Turísticos 

Segundo o Directorio de Aloxamentos Turísticos, https://aei.turismo.gal/es/directorio-
alojamientos?c=publicacions/tema/aloxamentos/aloxamentos-regrados/ da Área de Estudos e 
Investigación. Turismo de Galicia, baseado en datos extraídos do Rexistro de Empresas e Actividades 
Turísticas de Galicia (REAT), no ámbito da ZRP existen os seguintes aloxamentos turísticos: 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TIPO CATEG. Nº 
HABIT. 

PRAZ
AS 

ALBERGUE 
AGARIMO 

RÚA PEDRO MATEO SAGASTA Nº 48, PISO 
2º 

ALBERGUES 
TURÍSTICOS 

2ª 
CATEG. 8 17 

MOTEL CALDAS RÚA FOLLENTE HOTEL 2 ** 34 68 

LA MODERNA RÚA PEDRO MATEO SAGASTA Nº 9, PISO 
2º E 3º PENSIONES 1 * 10 22 

PENSION TIMONEL 
III TR. DE LAS OVEJAS Nº 8, PISO 3º PENSIONES 1 *  5 10 

A ARDIÑA LG. OUTEIRO - BEMIL Nº 110 LETRA A VIV. USO 
TURÍSTICO   3 5 

JOSE LOPEZ OTERO RÚA GAIOSO Nº 24 VIV. USO 
TURÍSTICO   2 4 

JOSEFA RUBINES RÚA GAIOSO Nº 16, PISO 1º LETRA B VIV. USO 
TURÍSTICO   2 3 

JOSEFA RUBINES RÚA GAIOSO Nº 16, PISO 2º LETRA B VIV. USO 
TURÍSTICO   2 3 

JOSEFA RUBINES RÚA GAIOSO Nº 16, PISO 2º LETRA A VIV. USO 
TURÍSTICO   2 3 

MARIA DOLORES 
DEVESA 

RÚAJON DOLORES MOSQUERA Nº 28, PISO 
4º LETRA A 

VIV. USO 
TURÍSTICO   3 4 

OLGA COUTO 
BUCETA 

JUAN FUENTES ECHEVARRIA Nº 97, PISO 4 
LETRA D 

VIV. USO 
TURÍSTICO   3 6 

VIVIENDA VELAY 
LOSADA TR. OVEJAS Nº 2, PISO 2º VIV. USO 

TURÍSTICO   2 4 

3ºA HERRERÍA OVEJAS Nº 11, PISO 3 LETRA A VIV. USO 
TURÍSTICO   1 4 

Táboa 53: Aloxamentos turísticos no ámbito de estudo 

Na seguinte imaxe móstranse, agrupados por tipoloxía, os aloxamentos recolleitos na táboa anterior: 

https://aei.turismo.gal/es/directorio-alojamientos?c=publicacions/tema/aloxamentos/aloxamentos-regrados/
https://aei.turismo.gal/es/directorio-alojamientos?c=publicacions/tema/aloxamentos/aloxamentos-regrados/
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Imaxe 54: Aloxamentos turísticos no ámbito da ZRP de Bemil 

 Valores Paisaxísticos Panorámicos 

Na páxina www.turismo.gal atópase a seguinte información: 

- Miradoiros: no vértice oeste do ámbito atópase o miradoiro de Monte Xiabre (646 m). 

- O Camiño de Santiago discorre fora do ámbito da ZRP, polo este do mesmo. 

- Non existen sendeiros (GR, ou PR) no ámbito. 

- A Ruta da Camelia (Orde do 25 de maio de 2020 pola que se establece a ordenación da Ruta dos 
Xardíns da Camelia e créase o Comité Camelia Galicia, DOG nº 103, 29/05/2020) discorre de norte 
a sur polo ámbito dá ZRP, sobre o percorrido da AP-9. Neste caso non existen pazos ou xardíns a 
visitar no percorrido, que simplemente enlaza Vilagarcía con Santiago de Compostela 

http://www.turismo.gal/
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Imaxe 55: Valores Paisaxísticos Panorámicos. Catálogo de Paisaxes de Galicia 

 Empresas de ocio 

Na páxina web de turismo de la Xunta de Galicia www.turismo.gal non se atopou ningunha empresa 
dedicada ao turismo de lecer. 

5.6 PATRIMONIO CULTURAL 

No Anexo 03 Patrimonio Cultural, móstranse os resultados da prospección realizada no ámbito de estudo 
de 200 m en torno á contorna da ZRP. 

No Anexo 03 e os seus planos (tamén no Anexo 01 Planos, Plano 07), recóllese a descrición e localización 
dos seguintes elementos patrimoniais en total: 

• PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO: 13 elementos. 

• PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 8 elementos. 

• PATRIMONIO ETNOGRÁFICO: 72 elementos (tres deles inéditos detectados). 

http://www.turismo.gal/


 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
156 

 

• VIAIS CULTURAIS: 1 elemento. 

• ESPAZOS PROTEXIDOS: 2 elemento. 

Ditos elementos tamén se mostran no Plano 07 Patrimonio Cultural, do Anexo 01 Planos. 

A continuación, ofrécese unha táboa cos elementos do patrimonio cultural detectado, incluíndo a 
codificación utilizada no presente documento, derivada do PXOM de Caldas de Reis e do Catálogo do 
Patrimonio Cultural de Galicia. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM / DXPC  NOME 
ARQ -1 X-008 / GA36005008 Castro de Paradela 
ARQ -2 X-012 / GA36005012 Castro de Follente 
ARQ -3 X-016 / GA36005016 Xacemento das Silgadas 
ARQ -4 X-018 / GA36005018 Mámoa do Monte do Castro 1 
ARQ -5 X-036 / GA36005036 Mámoa do Monte do Castro 2 
ARQ -6 X-037 / GA36005037 Mámoa do Monte do Castro 3 
ARQ -7 X-038 / GA36005038 Mámoa de Agro do Conde 
ARQ -8 GA36005048 Petróglifo da Pedreira 1 
ARQ -9 GA36005049 Petróglifo da Pedreira 2 

ARQ -10 X-047 / GA36005ACH-1 Codesiños 1 
ARQ -11 X-048 / GA36005ACH-2 Codesiños 2 
ARQ -12 X-049 / GA36005ACH-3 Achado de Canle de Touros 
ARQ -13 GA36005ACH006 Salvante 

Táboa 54: Patrimonio arqueolóxico 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM  NOME 

ART-1 A-017 Casa Reitoral de Bemil - 
ART-2 A-018 Igrexa Parroquial de Sta. Mª de Bemi 
ART-3 A-029 Capela da Virxe do Bo Consello  
ART-4 A-030 Antiga Escola de Paradela  
ART-5 A-031 Casa Vivenda no Outeiro 1 
ART-6 A-032 Capela de San Lourenzo 
ART-7 A-033 Casa Vivenda no Outeiro 2  
ART-8 A-154 Casa da Canle 

Táboa 55: Patrimonio arquitectónico 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 

ETN-1 A-034 Muíño de Follente 
ETN-2 A-035 Muíño de Cerqueira 
ETN-3 -------- Adega en Follente 
ETN-4 I-002 Pontella de Follente  
ETN-5 E-010 Cruceiro do Camposanto  
ETN-6 --------- Cemiterio da Igrexa de Bemil 
ETN-7 E-019 Fonte de Paradela 1 
ETN-8 E-020 Cruceiro de Paradela 
ETN-9 E-021 Fonte - Lavadoiro do Outeiro 

ETN-10 E-089 Hórreos en Paradela 1 e 2 
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PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 
ETN-11 E-090 Hórreo en Paradela 3  
ETN-12 E-091 Hórreo en Paradela 4 
ETN-13 E-092 Hórreo en Paradela 5 
ETN-14 E-093 Pombal en Paradela 
ETN-15 E-094 Hórreo en Paradela 6 
ETN-16 E-095 Hórreo en Paradela 7 
ETN-17 E-096 Hórreo en Paradela 8 
ETN-18 E-097 Hórreo en Paradela 9 
ETN-19 E-098 Fonte - Lavadoiro en Paradela 1 
ETN-20 E-099 Hórreo en Paradela 10 
ETN-21 E-100 Hórreo en Paradela 11 
ETN-22 E-101 Hórreo en Paradela 12 
ETN-23 E-102 Hórreo en Paradela 13 
ETN-24 E-103 Portalón Monumental en Paradela -  
ETN-25 E-104 Fonte en Paradela 2 
ETN-26 E-105 Hórreo de Paradela 14 
ETN-27 E-106 Hórreo en Paradela 15 
ETN-28 E-107 Hórreo en Paradela 16 
ETN-29 E-108 Hórreo en Paradela 17 
ETN-30 E-109 Fonte Lavadoiro en Paradela 2 
ETN-31 E-110 Hórreo en Paradela 18 
ETN-32 E-111 Hórreo en Paradela 19 
ETN-33 E-112 Conxunto de Hórreos en Paradela 
ETN-34 E-113 Hórreo en Paradela 20 
ETN-35 E-114 Fonte Lavadoiro en Paradela 3 
ETN-36 E-115 Hórreo en Paradela 21 
ETN-37 E-116 Hórreo en Paradela 22 
ETN-38 E-117 Hórreo en Paradela 23 
ETN-39 E-118 Fonte Lavadoiro en Paradela 4 
ETN-40 E-267 Hórreo en Paradela 24 
ETN-41 E-119 Hórreo en Follente 1 
ETN-42 E-120 Hórreo en Follente 2 
ETN-43 E-121 Hórreo en Follente 3  
ETN-44 E-122 Fonte en Follente 
ETN-45 E-123 Hórreo en Follente 4 
ETN-46 E-124 Hórreo en Follente 5 
ETN-47 E-125 Hórreo en Follente 6 
ETN-48 E-126 Hórreo en Follente 7  
ETN-49 E-127 Hórreo en Follente 8 
ETN-50 E-128 Hórreo e Portalón Monumental en Follente 
ETN-51 E-129 Hórreo en Follente 9 
ETN-52 E-130 Hórreo en Follente 10 
ETN-53 E-131 Hórreo en Follente 11 
ETN-54 E-132 Hórreo en Follente 12 
ETN-55 E-133 Hórreo en Follente 13 
ETN-56 E-134 Ponte Tradicional en Follente 
ETN-57 E-135 Hórreo en Follente 14 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
158 

 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 
ETN-58 E-136 Hórreo en O Outeiro 1 
ETN-59 E-137 Hórreo en O Outeiro 2 
ETN-60 E-138 Hórreo en O Outeiro 3 
ETN-61 E-139 Hórreo en O Outeiro 4 
ETN-62 E-140 Hórreo en O Outeiro 5 
ETN-63 E-141 Hórreo en O Outeiro 6 
ETN-64 E-142 Hórreo en O Outeiro 7 
ETN-65 E-143 Hórreo en O Outeiro 8 
ETN-66 E-144 Hórreo en O Outeiro 9 
ETN-67 E-145 Hórreo en O Outeiro 10 
ETN-68 E-146 Fonte en O Outeiro 
ETN-69 E-471 Hórreo en O Outeiro 11 
ETN-70 --------- Muíño de Retortelo 
ETN-71 --------- Represa do rego de Follente 
ETN-72 ---------- Muíño de Paradela 

Táboa 56: Patrimonio etnográfico 

VIAIS CULTURAIS 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 

VC-1 --------- Camiño de Santiago Portugués 

Táboa 57: Viais culturais 

 ESPAZOS PROTEXIDOS 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 

EP-1 S-003 Carballeira de Bemil 
EP-2 S-005 Carballeira do Outeiro 

Táboa 58: Espazos protexidos 

Ademais deste conxunto de elementos, situados dentro do ámbito de estudo, na planimetría aportada no 
apéndice 2 do Anexo 03, incluíronse seis (6) elementos do patrimonio cultural fora deste ámbito, ben pola 
proximidade dos mesmos ou por que os contornos de protección compartidos, situados parcialmente 
dentro da ZRP, incluían estes elementos aínda que fora do mencionado ámbito:  

• X-015 / GA36005015 – Vila de Caldas de Reis – Elemento Arqueolóxico. 
• X-017 / GA36005017 – A Reitoral – Cruz de Outeiro – Elemento Arqueolóxico. 
• E-295 – Hórreo en A Lavandeira – Elemento Etnográfico. 
• Abrigo do Monte Meda - Elemento Etnográfico. 
• Cruz do Monte Meda - Elemento Etnográfico. 
• Gravado Cruciforme no Coroucho de Meán - Elemento Etnográfico. 

Por outra parte revisaronse planos de modelos dixitais do terreo, buscando anomalías que poideran 
suxerir a presenza de elementos patrimoniais ocultos ou descoñecidos no total do ámbito de estudo. 

O Anexo 03 Patrimonio Cultural engade a valoración de impactos sobre o patrimonio cultural, 
(considerando únicamente os camiños propostos nesta fase), e as medidas correctoras propostas. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
159 

 

En suma, o impacto potencial dos camiños propostos sobre patrimonio cultural, valórase como 
compatible. 

5.7 PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 Introdución 

O Concello de Caldas de Reis conta con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado 
definitivamente en data 11.10.2018, publicada no DOG do 02.11.2018. A normativa urbanística do PXOM 
publicouse no BOP de Pontevedra na data 15.03.2019. 

Dentro do perímetro da zona de referencia inclúese, con núm. RPG/00065/2018, un cambio de usos de 
equipamento no lugar de Follente-Bemil delimitado. 

A delimitación da reestruturación inclúe zonas suxeitas a transformación urbanística ao estar clasificadas 
polo PXOM como solo urbanizable, en concreto ámbitos de solo urbanizable non delimitado SUND_I-02 e 
SUND-I-03; e ámbitos de solo urbanizable delimitado SP-1-I; SP-10-T; SP-5-I, SP-7-I; SP-16-I; SP-17-I; SP-
17-I; SP-18-I; SP-19-I e SP-20-I.  

Parte destes ámbitos figuran identificados no listado de actuacións do anexo I do Plan sectorial de áreas 
empresarias de Galicia, aprobado definitivamente por Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 
30.04.2014. 

A clasificación do solo segundo o PXOM, recolle as seguintes clases, e a súa equivalencia segundo recolle 
a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

CLASES DO SOLO 
PXOM CALDAS DE REIS 

CATEGORIA SOLO CATEG SOLO LEI 2/2016 

Solo Urbano Consolidado (SUC)  SU 
Solo Urbano Non Consolidado (SUNC)  SU 
Solo Urbanizable Sector Delimitado (SUZD)  SUZ 
Solo Urbanizable Non Delimitado (SUND)  SUZ 
Solo de Núcleo Rural Histórico-Tradicional (SNRT)  SNR 
Solo de Núcleo Rural Común (SNRCO)  SNR 
Solo Rústico (SR) RPO, ORDINARIO SRPO 

RPA, AGRARIO SRPAG 
RPF, FORESTAL SRPFO 

RPAC, AUGAS E CAUCES SRPAU 
RPN, ESPAZOS NATURAIS SRPEN 

RPP, PAISAXÍSTICO SRPPX 
RPPC, PATRIMONIO CULTURAL SRPPC 

RPI, INFRAESTRUTURAS SRPIN 
Sistemas Xerais (SX) ESPAZOS LIBRES  

EQUIPAMENTOS  

Táboa 59: Clasificación do solo no PXOM do Concello de Caldas de Reis 

 Clases do solo no ámbito de estudo 

A seguinte táboa mostra as clasificacións do solo no concello de Caldas de Reis, e a súa presenza ou non, 
na Zona de Reestruturación Parcelaria (ZRP) ou no ámbito de estudo do EIA (200 m o redor da delimitación 
do perímetro da ZRP). 
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CLASES DO SOLO 
PXOM CALDAS DE REIS 

CATEGORIA SOLO Presente no 
ámbito EIA 

Solo Urbano Consolidado (SUC)  SI 
Solo Urbano Non Consolidado 

(SUNC) 
 SI (AP-2-R e AP-4-

R) 
Solo Urbanizable Sector 

Delimitado (SUZD) 
 SI (SP-20-I, SP-16-I, 

SP-17-I, SP-5-I, SP-
3-I, SP-19-I, SP-1-I, 

SP-7-I, SP-18-I, 
SP6-R, SP-2-I, SP-

10T) 
Solo Urbanizable Non 

Delimitado (SUND) 
 SI (SUND-R_D) 

Solo de Núcleo Rural Histórico-
Tradicional (SNRT) 

 SI 

Solo de Núcleo Rural Común 
(SNRCO) 

 NON 

Solo Rústico (SR) RPO, ORDINARIO SI 
RPA, AGRARIO SI 
RPF, FORESTAL SI 

RPAC, AUGAS E CAUCES SI 
RPN, ESPAZOS NATURAIS NON 

RPP, PAISAXÍSTICO SI 
RPPC, PATRIMONIO CULTURAL SI 

RPI, INFRAESTRUTURAS SI 

Táboa 60: Clases do solo no ámbito de estudo da ZRP 

Polo tanto, dentro do ámbito de estudo da ZRP encóntranse solos clasificados como: 

 SNRT: Solo de Núcleo Rural Tradicional (Follente, Outeiro, A Lavandeira, Paradela e O Cope) 

 SRPA: Solo Rústico de Protección Agraria 

 SRPAC: Solo Rústico de Protección de Augas e Cauces 

 SRPF: Solo Rústico de Protección Forestal 

 SRPI: Solo Rústico de Protección de Infraestruturas 

 SRPO: Solo Rústico de Protección Ordinario 

 SRPP: Solo Rústico de Protección Paisaxístico 

 SRPPC: Solo Rústico de Protección de Patrimonio Cultural 

 SUC: Solo Urbano Consolidado 

 SUNC: Solo Urbano Non Consolidado (AP-2-R e AP-4R) 

 SUND: (SUND-R_D) 

 SUZD: (SP-20-I, SP-16-I, SP-17-I, SP-5-I, SP-3-I, SP-19-I, SP-1-I, SP-7-I, SP-18-I, SP6-R, SP-2-I, SP-10T) 
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Imaxe 56: Clasificación do solo no ámbito de estudo 

5.8 PLANS E PROXECTOS 

 Plans Sectoriais 

Segundo establece o Plan Básico Autonómico, unha parte da área proposta para Zona de Reestruturación 
Parcelaria, está incluída no Plan Sectorial Eólico de Galicia, 1ª Modificación código OT-02-25, en concreto 
no polígono XIABRE. 
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Imaxe 57: Plan Sectorial Eólico de Galicia, 1ª Modificación 

Así mesmo, tamén se comproba segundo o Plan Básico Autonómico de Galicia, que non existen outros 
Plans Sectoriais no ámbito de estudo, tales como: 

• Plan Sectorial de Infraestruturas de Telecomunicacións. 

• Plan Sectorial Rede Viaria. 

• Ordenación de Áreas Empresariais. 

• Plan Hidroeléctrico. 

• Outros Plans Sectoriais. 

 Proxectos sectoriais 

Como Proxectos Sectoriais no ámbito de estudo, o Plan Básico Autonómico, sinala o Parque Eólico Xiabre. 
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Imaxe 58: Parque Eólico Xiabre 

5.9 IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS AFECTADAS POLO PROCESO 

Unha vez realizado o inventario, que reflicte a situación preoperacional do medio e a base para identificar 
e prever os posibles impactos, procédese a realizar unha avaliación ambiental. 

Para a avaliación ambiental do territorio afectado polo proxecto, definiranse previamente as Unidades 
Ambientais, definidas como unidades básicas de sectores do territorio relativamente homoxéneos que se 
obteñen empiricamente a partir da observación realizada, e posúen un uso e outras características 
similares que as fai doadamente identificables respecto ás demais. Deste modo, a unidade ambiental 
recolle os valores intrínsecos de cada zona no territorio, representando unha entidade de análise na que 
se poidan identificar os impactos previsibles, valorándoos, de forma que se poidan tomar medidas en 
canto á súa conservación e utilización, dende os puntos de vista ecolóxicos, produtivos, paisaxísticos e 
culturais. 

 Unidades ambientais 

Para a definición das unidades ambientais no ámbito de estudo, procedeuse a realizar estudos de campo 
para localizar os elementos ambientais máis característicos como tipo de vexetación e uso do solo, 
empregouse a cartografía do territorio, o estudo das pendentes, os leitos, cartografía temática ambiental 
descrita no inventario ambiental, e fotografías aéreas. Ademais tense en conta a susceptibilidade e nivel 
de gravidade ante potenciais impactos para cada unidade ambiental delimitada. 
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Neste sentido, no territorio que poida verse afectado polos traballos inherentes ao proceso de 
reestruturación parcelaria, recoñecéronse as seguintes unidades ambientais: 

Unidades Ambientais Superficie en ámbito de 
estudo (ha) 

% Superficie Total 
ámbito 

UA1. Canles  e ribeiras fluviais. 58,4 3,5 
UA2. Frondosas autóctonas 12,3 0,7 
UA3-1. Matogueira. 47,4 2,8 
UA3-2. Matogueira en rochedo 46,2 2,8 
UA4. Plantacións forestais. 1.044,6 62,7 
UA5. Superficie agraria.  265,9 16,0 
UA6. Medio antrópico. 191,4 11,5 
TOTAL 1.666,1  

Táboa 61: Superficie de unidades ambientais 

Ó mesmo tempo, en cada unha das unidades ambientais anteriores pode darse presenza de elementos 
de patrimonio cultural, que deberán ser considerados como elementos sensibles nos que aplicar as súas 
correspondentes medidas de protección e vixilancia. 

 Descrición das unidades ambientais 

Nas definicións das Unidades Ambientais que se fan a continuación, exprésanse as superficies totais e 
porcentaxes respecto do total da superficie de estudo, definida nun perímetro a 200 m á ZRP proposta. 

UA1. Canles e ribeiras fluviais 

Esta unidade está formada polos leitos presentes no territorio e as súas ribeiras, nalgúns casos tan so e 
unha fileira de ameneiros (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix atrocinerea), outras veces pasa a ocupar un 
pouco máis de superficie, onde se observan ameneiros (Alnus glutinosa), salgueiros (Salix atrocinerea) e 
bidueiros (Betula celtiberica) mesturados, e en xeral a vexetación ripícola atópase confusa entre calquera 
outro tipo de vexetación, xa sexan cultivos, frondosas ou plantacións forestais. 

Ocupa unha superficie total de 58,4 ha, o que representa un 3,5 % da superficie de estudo. 

UA2. Frondosas autóctonas 

Esta unidade atribúese aos pequenos bosquetes de carballo (Quercus robur), que en ocasións acompáñase 
de castiñeiros (Castanea sativa), ou loureiros (Lauris nobilis) Estes bosques, máis abundantes próximos a 
núcleos de poboación e as canles fluviais, e inclúe as carballeiras de Bemil e de Outeiro, recollidas no 
Catálogo do Patrimonio do Concello de Caldas de Reis, vinculadas ás igrexas e outros elementos 
patrimoniais, polo que se consideran protexidas polo PXOM de Caldas de Reis. 

Esta unidade suma un total de 12,3 ha (0,7 % da superficie total de estudo) 

UA3-1. Matogueira. 

Trátase de dous tipos recollidos no inventario de vexetación: 

 matogueira de xestas e breixos, sobre todo na zona noroeste (monte Xiabre) e bordeando os soutos, 
piñeirais, eucaliptais e zonas de cultivo (44,55 ha, que supón o 2,7 % do territorio de estudo) 

 matogueiras con arborado, xa sexa carballo, piñeiral, ... (2,8 ha, o el 0,17% da superficie de estudo) 
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Por tanto, considéranse incluídas na UA3-1. Matogueiras, un total de 47,4 ha, o que supón o 2,8% da 
superficie total de estudo. 

UA3-2. Matogueira en rochedo 

Esta unidade de matogueira sepárase da anterior debido ás condicións edáficas en que se encontra, pois 
o solo é apenas existente, e o roquedo atópase en superficie. Localízase arredor do monte Xiabre, no 
parque eólico e a súa contorna, o cal pode deberse a rozas periódicas de mantemento do parque 

Trátase de solo non aptos para a mecanización. Describiuse dentro da unidade de vexetación como: 

 matogueiras en rochedo (47,4 ha, o el 2,8 % da superficie de estudo). 

UA4. Plantacións forestais. 

Trátase da unidade ambiental de maior representación na ZRP e no ámbito de estudo, pois suma 1.044,6 
ha, (62,7% do ámbito). esta Unidade Ambiental, está conformada polas plantacións de piñeiro, 
plantacións de eucalipto e as plantacións na ladeira do monte Xiabre, onde unha extensa superficie, 
pertencente a Comunidade de Montes de Bemil, antigamente existía eucalipto pero verificouse en campo 
a presenza de novas plantacións de piñeiral. 

UA5. Superficie agraria. 

Como UA5. Superficie agraria, establécense as superficies ocupadas por prados, millo, hortas, 
invernadoiros e viña, incluso algúns terreos en aparente abandono. Localízanse nas partes baixas do 
ámbito de estudo, ao redor a núcleos e visa de comunicación. 

Suman unha superficie de 265,9 ha, (16,05 % do ámbito de estudo). 

UA6. Medio antrópico 

Englóbanse nesta unidade aos núcleos de poboación e a súa zona de afección, caracterizada pola 
intervención humana. Tamén inclúe outros aspectos como construcións dispersas, viario existente, e 
áreas extractivas (unha ao norte que alberga unha planta de aglomerado, e outra ao sur que debeu 
empregarse como extracción de áridos e actualmente presenta vexetación arbustiva) 

Esta unidade suma 191,4 ha, o que significa o 11,5 % da superficie de estudo. 

 Valoración das unidades ambientais 

Para a valoración destas unidades seguíronse os seguintes criterios: 

 Naturalidade: Este criterio estima o grao de conservación das Unidades Ambientais e o 
empobrecemento que sofre pola influencia humana. Valoración de 1 (menor naturalidade) a 5 (máis 
naturalidade). 

 Diversidade e rareza: Parámetros que se definen como a probabilidade de atopar un elemento 
distinto dentro da poboación total ou a escaseza dun determinado recurso, valorándoo máis canto 
maior sexa a súa escaseza. Valoración de 1 (menor diversidade e rareza), a 5 (mais diversidade e 
rareza). 

 Fraxilidade: Estímase o nivel de aceptación de cada Unidade Ambiental ás accións e cambios que son 
inherentes ao proxecto. (Valoración de 1 a 5, sendo 5 o valor de maior fraxilidade). 

 Interese paisaxístico: Indica o interese da Unidade polos seus valores xeomorfolóxicos, vexetación, 
conca visual, etc... Valoración de 1 a 5 sendo 5 o valor que indica un maior valor paisaxístico). 
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Para asignar a importancia de cada factor considerado, aplícase a seguinte fórmula que proporciona o 
Valor Ambiental de cada Unidade Ambiental 

Valor Ambiental = (0,3xNatural.) + (0,3xDiversid.) + (0,2xFraxilid.) + (0,2xIntPaisax.) 

Cuxos rangos de valores indican o Valor Ambiental (VA): 

Categoría Valor Ambiental Rango Valor Ambiental 
Moi Alto: 4< VA≤ 5 

Alto:  3 <VA ≤ 4 
Medio:  2 <VA ≤ 3 
Baixo: 1 <VA ≤ 2 

Moi baixo: VA ≤1  

Con iso obtense a seguinte táboa de valoración das UA: 

UNIDADE AMBIENTAL Naturalidad
e 

Diversidade e 
rareza 

Fraxilidade Interese 
paisaxístico 

Valor 
ambiental 

Categoría 
VA 

UA1. Leitos e ribeiras 
fluviais 5 3 4 5 

4,2 Moi Alto 

UA2. Frondosas autóctonas 
5 2 4 5 

3,9 Alto 

UA3-1. Matogueiras 
2 2 2 2 

2 Baixo 
UA3-2. Matogueiras en 

rochedo 3 2 2 3 
2,5 Medio 

UA4. Plantacións forestais 
2 1 2 2 

1,7 Baixo 
UA5. Superficie agraria 

2 1 2 2 
1,7 Baixo 

UA6. Medio Antrópico 
1 1 1 1 

1 Moi Baixo 

Táboa 62: Valoración ambiental das Unidades Ambientais. 

A UA1. Leitos e ribeiras fluviais, non presenta gran desenvolvemento da vexetación climácica (sería 
vegtación en estado óptimo pero mejor no traducirla, dejar climácica), está limitada a unha estreita franxa 
de vexetación, que en ocasións mesmo desaparece, polo que se valora cunha naturalidade alta pero 
diversidade media, con todo presenta alta fraxilidade pola relevancia e importancia que supón manter 
dita franxa de vexetación, xa que protexe as ribeiras e é empregada pola fauna silvestre como hábitat ou 
acubillo. 

A UA2. Frondosas autóctonas, valórase como de alta naturalidade porque aínda que aparece en pouca 
extensión, algunhas destas masas atópanse ben conservadas, con todo non presentan gran diversidade 
nin rareza, ao tratarse de bosquetes monoespecíficos en ocasións, ou con pouca abundancia de especies. 

En canto a UA3-1. Matogueiras, non presentan en xeral alta naturalidade. Considéranse de Baixa 
fraxilidade e alta reversibilidade xa que se repoñerían con facilidade unha vez cesan as accións do 
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proxecto, o seu interese paisaxístico é medio xa que as matogueiras sobre só rochoso supoñen unha 
extensión considerable e homoxénea ao norte da ZRP. 

A unidade UA3-2. Matogueiras en rochedo, presentan maior naturalidade e complexidade que as de UA3-
1, ademais que poden verse afectadas polas actividades de mantemento do parque eólico próximo. 

UA4. Plantacións forestais, valórase con moi pouca naturalidade, ao ser froito de plantación, non teñen 
apenas diversidade por ser monoespecíficas en canto a especies arbóreas, e apenas teñen interese 
paisaxístico. 

UA5. Superficie agraria con todo si foi valorada como de interese paisaxístico medio ao ser parte da 
característica da paisaxe local, en que se mesturan distintos cultivos formando o característico mosaico 
agrícola. 

O medio antrópico (UA6)  sinalouse cun valor baixo (2) de interese paisaxístico, xa que ademais dos 
núcleos rurais (que en si mesmos se albergan valores paisaxísticos e patrimoniais relevantes), tamén se 
inclúen zonas extractivas, e as vías de comunicación. 
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6. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

6.1 INTRODUCIÓN 

A análise de impactos realízase individualmente para cada un dos elementos nos cales se considera que 
pode incidir o proxecto. Unha vez definido o estado actual dos compoñentes ambientais previos ao 
proceso de Reestruturación Parcelaria, identifícanse as afeccións que o proxecto pode causar sobre o 
medio ambiente. 

O proceso de identificación e valoración de impactos, baséase na formulación metodolóxica e análise de 
información que se apoia na consideración da Potencialidade e Magnitude dos supostos de impacto 
asociados ás alternativas de proxecto 

Os impactos producidos analízanse segundo a fase de desenvolvemento na que se produzan: fase de 
formulación, fase de obras, e fase de explotación. 

Para iso, empréganse como “Variables Indicadoras” aqueles elementos do medio, receptores dos 
supostos de impacto identificados e asociados ao proceso de cada fase de proxecto ou proceso de 
reestruturación 

6.2 PROCEDEMENTO 

A identificación dos impactos ambientais parte do estudo das interaccións entre as accións do proxecto e 
os factores ambientais e socioeconómicos contemplados no estudo do medio. Descríbense ambos a 
continuación. 

 Accións susceptibles de causar impactos 

Procédese á revisión e análise das accións de proxecto en cada fase que poden ter incidencia sobre os 
elementos ambientais. 

6.2.1.1 Fase de formulación do proceso 

 Decreto de reestruturación e elaboración das bases do proceso de reestruturación parcelaria 

o Corta (ou talla) de árbores 

o Proliferación de peches e novas construcións 

o Abandono do cultivo nos terreos. 

o Novas roturacións 

6.2.1.2 Fase de execución das obras 

 Execución da rede de camiños 

o Emprazamento e execución de novos camiños 

o Acondicionamento de camiños preexistentes 

o Eliminación de muros antigos de pechamento de leiras 

o Eliminación de lindes arborizadas 

o Roza de vexetación 

o Movemento de terras 
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o Ocupación de terreos para instalacións auxiliares, materiais e maquinaria de obra 

o Emisións acústicas da maquinaria 

o Execución de obras de drenaxe 

 Acondicionamento das novas parcelas 

o Tallas e rozas 

o Nivelación de terreos 

o Eliminación de muros antigos de pechamento 

o Emisións acústicas da maquinaria 

6.2.1.3 Fase de explotación das novas parcelas 

 Cambios na propiedade do solo 

o Modificación do valor do solo. 

o Cambios en rexistro catastral 

o Xeración documental de Cartografía, Escritura pública 

 Cambios de aproveitamentos do solo e cultivos 

 Mecanización e especialización produtiva 

o Emprego intensivo de maquinaria agrícola 

o Emprego de produtos químicos (fertilizantes e biocidas, defoliantes, hormonas de 
crecemento, …) 

 Construción de novos peches de leiras 

 Elementos do medio potencialmente afectados 

A partir do estudo do medio, e en función das accións do proxecto, determínanse os aspectos ambientais 
que poden verse afectados significativamente polo proxecto 

 Atmosfera / Clima 

o Calidade do aire 

o Niveis acústicos 

o Cambio climático 

 Xeoloxía/ Solos/ Relevo 

o Relevo do terreo 

o Edafoloxía 

o Contaminación dos solos 

o Erosión 

 Hidroloxía 

o Calidade das augas superficiais e subterráneas 

o Recarga de acuíferos 

o Trasbase de concas 
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 Vexetación 

o Hábitats prioritarios de interese comunitario (HIC*) 

o Vexetación sensible non determinada como hábitats de interese comunitario (HIC) 

 Espazos protexidos: Non se contemplan afecciones posto que non existen espazos protexidos no 
ámbito de estudo 

 Fauna 

o Corredores de fauna 

o Hábitats de fauna 

o Especies vulnerables 

 Paisaxe 

 Patrimonio Cultural 

 Usos do solo 

o Agricultura 

o Gandería 

o Sector forestal 

o Outras actividades: Caza, pesca 

 Socioeconomía 

o Poboación residente 

o Actividades económicas 

 Sector primario: Agricultura, gandería e sector forestal 

 Empresas extractivas (canteiras) 

 Turismo 

 Renda per cápita 

 

 Matriz de Identificación de impactos 
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Táboa 63: Matriz de identificación de impactos 
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Clima Cambio climát ico
Emisións gases contaminantes

Xeración de part ículas
Calidad acúst ica Emisións acúst icas
Xeomorfoloxía Alteracións xeoloxía/  relevo

Perturbación e perda do solo
Compactación do solo

Risco de contaminación do solo
Risco de erosión

Alteración da calidade da auga
Alteración do réxime hidrolóxico

Afeccións hábitats naturais
Afeccións cuberta vexetal

Afeccións directas
Alteración do hábitat

Impacto visual
Alteracións est rutura socioeconómica

Aceptación Social
Afeccións elementos Pat rimonio Cultural

Medio percept ivo

Pat rimonio cultural
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                                         ACCIÓNS CAUSANTES DO IMPACTO

ELEMENTOS AFECTADOS

MATRIZ  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS FASE FORMULACIÓN
FASE CONSTRUCCIÓN

FASE EXPLOTACIÓN
EXECUCIÓN REDE CAMIÑOS ACONDICIONAMENTO NOVAS 

PARCELAS
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 Caracterización cualitativa e cuantitativa de impactos 

Unha vez identificados os impactos procédese á valoración destes mediante unha nova matriz, na que se 
desenvolven todas as especificacións que determina a Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica 
a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental,, acordes co tipo de Proxecto obxecto de 
avaliación 

A Lei 9/2018 describe no seu ANEXO VI, Parte B: Conceptos técnicos, os tipos de impacto, que a 
continuación se mostran: 

Os seguintes tipos de impacto pódense agrupar como EFECTO – EF 

a) Efecto directo (D): Aquel que ten unha incidencia inmediata nalgún aspecto ambiental. 

b) Efecto indirecto ou secundario (I): Aquel que supón incidencia inmediata respecto á 
interdependencia, ou, en xeral, respecto á relación dun sector ambiental con outro. 

Os seguintes pódense agrupar como SINERXIA- SE. Engadiríase o efecto Simple no que se causa efectos 
sobre un solo compoñente ambiental ou cuxo modo de acción é individualizado, sen consecuencias na 
indución de novos efectos, nin na da súa acumulación, nin na da súa sinerxía. 

c) Efecto acumulativo (A): 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. 

d) Efecto sinérxico (S): 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. 

Os seguintes pódense agrupar como PERSISTENCIA – PE 

e) Efecto permanente (P): Aquel que supón unha alteración indefinida no tempo de factores de 
acción predominante na estrutura ou na función dos sistemas de relacións ecolóxicas ou 
ambientais presentes no lugar. 

f) Efecto temporal (T): Aquel que supón alteración non permanente no tempo, cun prazo temporal 
de manifestación que pode estimarse ou determinarse. 

Os seguintes pódense agrupar como MOMENTO – MO 

g) Efecto a curto, medio e longo prazo (Cp) (Mp) (Lp): Aquel cuxa incidencia pode manifestarse, 
respectivamente, dentro do tempo comprendido nun ciclo anual, antes de cinco anos, ou nun 
período superior. 

Os seguintes efectos fan relación á MAGNITUDE do impacto: 

h) Impacto ambiental compatible (C): Aquel cuxa recuperación é inmediata tras o cesamento da 
actividade, e non precisa medidas preventivas ou correctoras. 

i) Impacto ambiental moderado (M): Aquel cuxa recuperación non precisa medidas preventivas ou 
correctoras intensivas, e no que a consecución das condicións ambientais iniciais require certo 
tempo. 
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j) Impacto ambiental severo (S): Aquel en o que a recuperación das condicións do medio esixe 
medidas preventivas ou correctoras, e no que, aínda con esas medidas, aquela recuperación 
precisa un período de tempo dilatado. 

k) Impacto ambiental crítico (Cr): Aquel cuxa magnitude é superior ao limiar aceptable. Con el 
prodúcese unha perda permanente da calidade das condicións ambientais, sen posible 
recuperación, mesmo coa adopción de medidas protectoras ou correctoras. 

Os seguintes pódense agrupar como RECUPERABILIDAD– MC, considerando dous tipos: Recuperable/ ó 
Irrecuperable = Residual. 

l) Impacto residual (R): P Perdas ou alteracións dos valores naturais cuantificadas en número, 
superficie, calidade, estrutura e función, que non poden ser evitadas nin reparadas, unha vez 
aplicadas in situ tódalas posibles medidas de prevención e corrección. 

O seguinte tipo de impacto non vai ser contemplado neste estudo: 

m) Perigosidade sísmica: Probabilidade dun certo parámetro que mide o movemento do solo 
(intensidade, aceleración,..) sexa superado nun determinado período de tempo. 

Para caracterizar os impactos utilizaranse neste caso, os tipos de impactos anteriores descritos pola Lei 
9/2018, aos que se engaden outros, como: 

 SIGNO: O signo de impacto fai alusión ao carácter beneficios (+) ou prexudicial (-) das distintas accións 
que van actuar sobre os distintos factores considerados. Diferéncianse: 

o Efecto positivo (+): aquel admitido como tal, tanto pola comunidade técnica como pola 
poboación en xeral, no contexto dunha análise completa dos custos e beneficios 
xenéricos e das externalidades da actuación contemplada. 

o Efecto negativo (-): aquel que se traduce en perda de valor natural, estético-cultural, 
paisaxístico, de produtividade ecolóxica, ou en aumento dos prexuízos derivados da 
contaminación, da erosión ou colmatación e demais riscos ambientais en discordancia 
coa estrutura ecolóxico-xeográfica, o carácter e a personalidade dunha localidade 
determinada. 

 INTENSIDADE (IN): Este termo refírese ao grao de incidencia da acción sobre o factor, no ámbito 
específico en que actúa. O baremo de valoración estará comprendido entre 1 e 12, no que o 12 
expresará unha destrución total do factor na área na que se produce o impacto, e o 1 unha afección 
mínima. Os valores comprendidos entre eses dous termos reflectirán situacións intermedias. 

 EXTENSIÓN (EX): Refírese á área de influencia teórica do impacto en relación coa contorna do 
proxecto (% de área, respecto á contorna, en que se manifesta o impacto). Se a acción produce un 
impacto moi localizado, considerarase que o impacto ten un carácter Puntual (1). Se, pola contra, o 
impacto non admite unha localización precisa dentro da contorna do proxecto, tendo unha influencia 
xeneralizada en todo el, o impacto será Total (8), considerando as situacións intermedias, segundo a 
súa gradación, como impacto Parcial (2) e Extenso (4). 

 REVERSIBILIDADE (RV): Refírese á posibilidade de reconstrución do factor afectado polo proxecto, é 
dicir, a posibilidade de retornar ás condicións iniciais previas á acción, por medios naturais, unha vez 
aquela deixa de actuar sobre o medio. 

o Efecto reversible: aquel en o que a alteración que supón pode ser asimilada pola contorna 
de forma medible, a medio prazo, debido ao funcionamento dos procesos naturais da 
sucesión ecolóxica, e dos mecanismos de autodepuración do medio. 
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o Efecto irreversible: é aquel que supón a imposibilidade, ou a dificultade extrema de 
retornar á situación anterior á acción que o produce 

 PERIODICIDADE (PR). A periodicidade refírese á regularidade de manifestación do impacto, ben sexa 
de modo intermitente e continua no tempo (efecto periódico), de forma imprevisible no tempo e 
cuxas alteracións é preciso avaliar en función dunha probabilidade de ocorrencia, sobre todo naquelas 
circunstancias non periódicas nin continuas, pero de gravidade excepcional (efecto de aparición 
irregular), ou constante no tempo (impacto continuo). 

Aos impactos continuos asígnaselles un valor (4), aos periódicos (2) e aos de aparición irregular, que 
deben avaliarse en termos de probabilidade de ocorrencia, e aos descontinuos (1) 

Para caracterizar os impactos ambientais emprégase o método proposto por V. Conesa Fdez-Vítora (2010) 
na Guía Metodolóxica para a avaliación do impacto ambiental. 4ª Edición. Mundi-Prensa Editorial. 
Madrid), mediante os indicadores cualitativos anteriores, que serán transformados en operadores 
numéricos para calcular a importancia dos impactos producidos sobre cada factor ambiental, como se 
indica na seguinte táboa: 

DESCRITORES EMPREGADOS PARA A AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 
Descritor Tipo                                    VALOR 

 Carácter do impacto Positivo Negativo (+) (-) 

Intensidade (IN) 
(Grado de destrución) 

Baixa 1 

Media Alta Moi alta 
2 
4 
8 

Total 12 

Extensión (EX)  
(Área de influencia)  

Puntual 1 

Parcial Extenso Total 
2 
4 
8 

Crítica (+4) (*) 
Momento (MO)  

(Prazo de manifestación) 
Largo prazo  
Medio prazo 
 Curto prazo 

1 
2 
4 

Persistencia (PE) (Permanencia do impacto) Fugaz  
Temporal  

Permanente 

1 
2 
4  

Curto prazo 1 
 Reversibilidade (RV) Medio prazo 2 

  Irreversible 4 
  Sen sinerxismo (simple) 1 

Sinerxía (SI) Sinérxico 2 
(Regularidade da manifestación) Moi sinérxico 4 

  Acumulativo 4 
Efecto (EF) Indirecto 1 

(Relación causa-efecto) Directo 4 
 Periodicidade (PR) (Regularidade da 

manifestación) 
Aparición irregular Periódico Continuo 1 

2 
4 

  Recuperable de forma inmediata 1 
Recuperabilidade (MC) Recuperable a medio prazo 2 

(Reconstrución por medios humanos) Mitigable 4 
  Residual 8 
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(*)  No caso de que o impacto sexa puntual pero prodúzase nun lugar crítico, atribuiráselle un valor de 
catro unidades por encima do que lle correspondería en función da porcentaxe de extensión en que se 

manifesta 

Táboa 64: Caracterización cualitativa dos efectos 

Cos devanditos valores numéricos, obtense o valor de Importancia do Impacto (I), segundo a fórmula 

I = ± [ 3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

Na valoración de impactos, a indicador intensidade (I) relaciónase co índice de calidade ambiental do 
medio afectado; así como a indicador Extensión (EX) fai referencia á superficie afectada polas accións do 
proxecto, podendo establecer unha escala de valoración mediante a cuantificación da superficie do 
recurso afectada. Estes indicadores permiten valorar de forma obxectiva os impactos xerados. 

 Magnitudes de impacto 

Unha vez obtidos os valores numéricos de cada descritor de impacto, obtense a Importancia de Impacto 
(I) de cada acción sobre cada elemento ambiental, obtendo a Magnitude de impacto conforme á táboa 
seguinte: 

Valor (I) Categoría Descrición 

≤ 25 Compatibles Recuperación inmediata tras o cesamento da actividade. Non precisa 
prácticas protectoras ou correctoras 

26-50 Moderados 

Non  precisa  prácticas  correctoras ou protectoras intensivas para a 
súa recuperación. Require certo tempo para alcanzar as condicións 

ambientais iniciais. Inclúense os impactos reversibles de curto e 
medio prazo, así como os recuperables de forma inmediata, a curto e 

medio prazo. 

51-75 Severos 
É precisa a adecuación das  medidas correctoras ou protectoras e, 

aínda con estas medidas, é necesario un período de tempo dilatado 
para a súa recuperación. 

≥ 75 Críticos 

A súa magnitude é superior ao límite aceptable. Produce unha perda 
permanente da calidade das condicións ambientais. Non existe 
posibilidade de recuperación, mesmo coa adopción de medidas  

correctoras 

Táboa 65: Rangos de Magnitudes de impacto 

 Matriz causa- efecto: Matriz de valoración de impactos 

Para representar graficamente os resultados da valoración de impactos tense unha MATRIZ CAUSA-
EFECTO: Matriz de Valoración, que permitirá clasificar cada un dos impactos nas categorías: Compatible, 
Moderado, Severo e Crítico. 

O resultado da identificación e avaliación de impactos recóllese de forma esquemática na matriz de 
valoración de impactos, que indica o signo global do impacto identificado (negativo ou positivo) e a súa 
importancia no caso de que sexa negativo (compatible, moderado, severo e crítico). 

A continuación recóllense as matrices resultantes de valoración de impactos, que conteñen o resultado 
da análise de cada impacto realizado nos epígrafes do apartado 6.3 Caracterización e Valoración de 
Impactos. 
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6.2.6.1 Valoración de impactos en Fase de Formulación 

A valoración de impactos efectuada para a fase de formulación, determina os seguintes valores de 
magnitude de impacto: 

DESCRITORES DE IMPACTOS 

FASE FORMULACIÓN 

Xe
ol

ox
ía

 e
 

re
le

vo
 

Er
os

ió
n 

Af
ec

ci
ón

 
Há

bi
ta

ts
 e

 
Cu

be
rt

a 
Ve

xe
ta

l 

Pa
is

ax
e 

Carácter (-) (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 1 1 1 
Extensión (EX) 1 1 1 1 
Momento (MO) 4 4 4 2 
Persistencia (PE)  4 2 4 1 
Reversibilidade (RV) 1 1 2 1 
Sinerxía (SI) 1 1 2 1 
Efecto (EF) 4 1 4 4 
Periodicidade (PR)  4 1 1 1 
Recuperabilidade (MC) 1 1 2 2 
MAGNITUD IMPACTO 24 16 24 17 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Compatible Compatible 

Táboa 66: Valoración de impactos en Fase de Formulación 

6.2.6.2 Valoración de impactos en Fase de Obras 

A valoración de impactos efectuada para a fase de obras, na execución da rede de camiños, e no 
acondicionamento de leiras, determina os seguintes valores de magnitude de impacto: 
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DESCRITORES DE 
IMPACTOS 

FASE OBRAS 

EXECUCIÓN REDE CAMIÑOS 

Pa
rt

íc
ul
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 G
as
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ús
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a 
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 re
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os
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o 
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s d
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io
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l 

Carácter (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) 

Intensidade (IN) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Extensión (EX) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 

Momento (MO) 4 4 4 4 4 1 1 2 2 4 1 1 2 4 2 4 

Persistencia (PE)  1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 4 4 1 

Reversibilidade 
(RV) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 

Sinerxía (SI) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

Efecto (EF) 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 

Periodicidade 
(PR)  1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 

Recuperabilidade 
(MC) 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 

MAGNITUD 
IMPACTO 19 22 24 20 19 16 13 15 17 21 16 14 22 35 29 19 

CATEGORÍA 
IMPACTO 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Positivo Positivo Compatible 

 

Táboa 67: Valoración de impactos en Fase de Obras. Execución da rede de camiños 
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DESCRITORES DE 
IMPACTOS 

FASE OBRAS 

ACONDICIONAMIENTO DE LEIRAS 
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s d
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Carácter (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) 

Intensidade (IN) 2 2 2 2 1 1 1 2 1 8 2 2 4 4 2 1 

Extensión (EX) 2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 2 4 2 4 2 2 

Momento (MO) 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 

Persistencia (PE)  1 2 4 4 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 2 1 

Reversibilidade (RV) 1 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Sinerxía (SI) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 

Efecto (EF) 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1 4 

Periodicidade (PR)  1 1 4 4 2 1 2 2 1 2 4 2 4 2 2 1 

Recuperabilidade (MC) 1 1 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 

MAGNITUD IMPACTO 23 24 33 35 26 22 19 26 19 51 31 31 38 39 23 22 

CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Moderado Moderado Moderado Compatible Compatible Moderado Compatible Severo Moderado Moderado Moderado Positivo Positivo Compatible 

 

Táboa 68: Valoración de impactos en Fase de Obras. Acondicionamento de leiras 
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6.2.6.3 Valoración de impactos en Fase de Explotación 

 

DESCRITORES DE 
IMPACTOS 

FASE EXPLOTACIÓN 

Ca
lid

ad
e 

do
 A

ire
 

Ac
ús

tic
a 

Co
m

pa
ct

ac
ió

n 

Co
nt

am
in

ac
ió

n 
So

lo
 

Er
os

ió
n 

Ca
lid

ad
e 

au
ga

 

Es
pa

zo
s N

at
ur

ai
s 

Pr
ot

ex
id

os
 

Fa
un

a 

Pa
is

ax
e 

U
so

s d
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Ec

on
óm
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Carácter (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) 

Intensidade (IN) 1 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 

Extensión (EX) 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 

Momento (MO) 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 

Persistencia (PE)  2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 

Reversibilidade (RV) 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sinerxía (SI) 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 

Efecto (EF) 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 

Periodicidade (PR)  2 1 4 2 2 2 4 2 4 2 2 

Recuperabilidade (MC) 2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 2 

MAGNITUD IMPACTO 28 24 29 32 19 26 31 31 44 39 23 

CATEGORÍA IMPACTO Moderado Compatible Moderado Moderado Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado Positivo Positivo 

 

Táboa 69: Valoración de impactos en Fase de Explotación 
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6.2.6.4 Resumen valoración de impactos 

FASE 
OBRAS DESCRITORES DE IMPACTOS 

MAGNITUD IMPACTO 
EXECUCIÓN REDE 

CAMIÑOS 
ACONDICIONAMIENTO DE 

LEIRASS 
Magnitud Categoría Magnitud Categoría 

FA
SE

 O
BR

AS
 

Partículas e Gases 19 Compatible 23 Compatible 
Acústica 22 Compatible 24 Compatible 

Xeoloxía e relevo 24 Compatible 33 Moderado 
Perdida de solo 20 Compatible 35 Moderado 
Compactación 19 Compatible 26 Moderado 

Contaminación Solo 16 Compatible 22 Compatible 
Erosión 13 Compatible 19 Compatible 

Calidade auga 15 Compatible 26 Moderado 
Alteración réxime hidrolóxico 17 Compatible 19 Compatible 

Afección Hábitats e Cuberta Vexetal 21 Compatible 51 Severo 
Espazos Naturais Protexidos 16 Compatible 31 Moderado 

Fauna 14 Compatible 31 Moderado 
Paisaxe 22 Compatible 38 Moderado 

Usos do solo 35 Positivo 39 Positivo 
Estrutura Económica 29 Positivo 23 Positivo 
Patrimonio Cultural 19 Compatible 22 Compatible 

Táboa 70: Resumo valoración de impactos en Fase de Obras 

FASE 
OBRAS DESCRITORES DE IMPACTOS 

MAGNITUD IMPACTO  
Magnitud Categoría  

FA
SE

 E
XP

LO
TA

CI
Ó

N
  

Calidade do Aire 28 Moderado  

Acústica 24 Compatible  

Compactación 29 Moderado  

Contaminación Solo 32 Moderado  

Erosión 19 Compatible  

Calidade auga 26 Moderado  

Espazos Naturais Protexidos 31 Moderado  

Fauna 31 Moderado  

Paisaxe 44 Moderado  

Usos do solo 39 Positivo  

Estrutura Económica 23 Positivo  

Táboa 71: Resumo valoración de impactos en Fase de Explotación 
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6.3 CARACTERIZACIÓN E VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 Afección ao clima/ Cambio climático 

 O impacto producido sobre o clima podería reflectirse a nivel local, nunha diminución das choivas se se 
efectuase unha deforestación grave da zona, o que non é posible dada a abundancia de terreos agrícolas 
na actualidade. 

Polas características do proxecto, non se espera ningunha incidencia sobre o clima. 

As afeccións ao cambio climático poden proceder dun incremento das emisións de gases de efecto 
invernadoiro, xeradas pola maquinaria, e o gando. 

En fase de construción producirase actividade da maquinaria na execución ou acondicionamento de 
camiños e de novas parcelas, coas consecuentes emisións de gases de combustión e partículas cos 
movementos de terra, con todo estas actividades produciranse nun período breve de tempo e de forma 
graduada, onde normalmente traballa pouca maquinaria, e en puntos dispersos. 

Polo anterior, non se esperan emisións significativas en fase de construción, que supoñan afección 
significativa ao cambio climático. 

En calquera caso, en fase de construción propóñense medidas protectoras como emprego de maquinaria 
en correcto estado respecto a emisións,  emprego de vehículos turismo híbridos ou eléctricos, instalacións 
auxiliares con alimentación eléctrica se é posible de orixe sostible, e luminarias de baixo consumo tipo 
LED. 

Neste sentido considérase que o incremento da mecanización na fase de explotación das novas leiras 
podería supoñer incremento nas emisións de gases de maquinaria, con todo a concentración de leiras 
xerará igualmente unha redución nos desprazamentos dos propietarios e traballadores a cada unha das 
leiras actuais, ademais requirirase de modernización da maquinaria para afrontar o novo uso do solo, o 
que redundará na substitución do parque de maquinaria agrícola e forestal actual, normalmente bastante 
antiga. 

Por iso considérase que en fase de explotación do novo parcelario, o uso da maquinaria sexa máis eficaz, 
menos contaminante, co que non se espera impacto significativo no cambio climático. 

 Impacto sobre a calidade do aire 

6.3.2.1 Fase de obras 

Este impacto asóciase ás operacións de movementos de terras, e, aos transportes asociados ao proceso 
construtivo. 

Ambas operacións xeran a mobilización e dispersión no medio atmosférico de pos e partículas 
procedentes dos movementos de terras e os seus transportes, que se agudizan en tempadas secas. Estas 
partículas no aire poden afectar a persoas, plantas e animais. 

E o uso de maquinaria de obra civil necesaria para a execución dos traballos, implicará a emisión de 
contaminantes á atmosfera, principalmente de po e partículas, así como produtos da combustión en 
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motores de combustibles fósiles (CO, CO2, NOx e compostos orgánicos volátiles). A estes niveis, os efectos 
que poden ocasionar ditas emisións sobre a saúde dos posibles receptores son, fundamentalmente, 
molestias oculares (partículas) e respiratorias. 

A poboación que podería verse afectada polas emisións de po, gases, e partículas nunha contorna de 200 
m ao redor da ZRP, son as seguintes poboacións (lugares), que suman 785 habitantes 

Nº HABITANTES  PARROQUIA DE BEMIL (Año 2021) 
POR ENTIDADES SINGULARES 
Fonte: Nomenclator IGE 2022 

NOME ENTIDADE SINGULAR  TOTAL HOMES MULLERES 
FOLLENTE 201 90 111 
OUTEIRO 254 123 131 

PARADELA 162 78 84 
A CANLE 23 11 12 

A LAVANDEIRA 18 8 10 
AS VEIGAS DE ALMORZAR 127 66 61 

TOTAL 785 376 409 

Táboa 72: Nª habitantes parroquia de Bemil. Ano 2021 

No ámbito de estudo existen cultivos e viñedo, ademais de plantacións forestais, que tamén poderían 
verse afectadas por este impacto sobre a calidade do aire, por deposición de po. 

Os núcleos habitados atópanse concentrados ao redor das principais estradas da zona, polo que xa 
perciben de forma continuada as emisións acústicas e gasosas do tráfico actual.  

Os traballos de obra prevense de pouca intensidade, execución graduada e curta duración no tempo, polo 
que, aplicando as medidas preventivas en materia de control de emisións incluídas no presente estudo, 
trátase dun impacto de baixa intensidade e pouca extensión que se produce a curto prazo, de pouca 
persistencia, reversible, non sinérxico, directo, de aparición irregular e recuperable a medio prazo. 

Respecto da produción de gases de combustión e xeración de partículas, a velocidade de circulación da 
maquinaria suponse será baixa, os traballos non se producirán sobre toda a extensión da ZRP, nin 
simultaneamente no tempo, polo que o impacto trátase de baixa intensidade, parcial, de escasa 
persistencia (fugaz), con reversibilidade a curto prazo, cunha capacidade de recuperación moi rápida 
debido á escasa intensidade de tráfico de maquinaria, directo pero non sinérxico. 

A pluviometría no ámbito de estudo, debido ao puntual e temporal da afección, fará que a dispersión das 
partículas sexa limitada e, en caso de producirse, os efectos sobre a vexetación veranse paliados polo 
lavado frecuente das superficies foliares. 

Deste xeito, o impacto derivado das partículas en suspensión e gases da maquinaria será compatible. 
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CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Partículas e Gases en fase obras.  
Execución Camiños 

Partículas e Gases en fase 
obras.  

Acondicionamento leiras 
Carácter (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 2 
Extensión (EX) 1 2 
Momento (MO) 4 4 
Persistencia (PE)  1 1 
Reversibilidade (RV) 1 1 
Sinerxía (SI) 1 1 
Efecto (EF) 4 4 
Periodicidade (PR)  1 1 
Recuperabilidade (MC) 2 1 
MAGNITUD IMPACTO 19 23 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible 

6.3.2.2 Impacto sobre a Calidade do Aire. Fase de Explotación 

Dada a natureza do proxecto, o impacto derivaríase das emisións contaminantes asociadas aos labores 
agrogandeiras e forestais, relacionado co tráfico de maquinaria e vehículos 

Dada a extensión do territorio, serán de escasa entidade e non producirán impacto sobre a composición 
e calidade do aire, de forma diferente á que se realiza actualmente, mesmo co aspecto positivo de que ao 
concentrar leiras, produciranse menos desprazamentos. 

Con todo a súa extensión será superior ao poñer en uso a maior parte do territorio, a curto prazo, non 
persistente, de efecto directo, sen sinerxías, directo e recuperable. 

Por iso o impacto considérase moderado 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO SOBRE Partículas e Gases en fase  
explotación 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 1 
Extensión (EX) 4 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  2 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxía (SI) 1 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  2 
Recuperabilidade (MC) 2 
MAGNITUD IMPACTO 28 
CATEGORÍA IMPACTO Moderado 

 Impacto acústico 

6.3.3.1 Fase de obra 

O impacto acústico sobre o medio virá xerado polo traballo e funcionamento da maquinaria durante a 
etapa construtiva (operacións de abrir e acondicionar os camiños, acondicionamento de leiras, o 
transporte de materiais, desprazamento de persoas). Todo iso supoñerá un incremento do nivel sonoro 
no ámbito de proxecto. 
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Poderán causarse afeccións acústicas á poboación e á fauna residente no ámbito ou que o utiliza nalgún 
período de ciclo biolóxico.  

Na zona xa existe un nivel acústico intenso ao redor da AP-9 que cruza a ZRP de norte a sur, e a N-550 e 
N-640. 

Con todo, a escasa entidade das operacións de obra, e, a execución consecutiva das mesmas, avanzando 
e cambiando de posición segundo evoluciona a obra, facilita que as molestias non se concentren nun 
ámbito específico nin se sume a intensidade de todas as emisións acústicas da maquinaria e traballos 

O efecto causado é reversible e recuperable, desaparecendo en canto cesa a actividade, aínda que existe 
a posibilidade de aplicar medidas preventivas e correctoras para zonas puntuais, como organizar os 
traballos evitando a simultaneidade das operacións máis ruidosas, apantallamento provisional de 
máquinas especialmente molestas, ou emprego de maquinaria en bo estado de funcionamento e traballo 
en horario exclusivamente diúrno. Por outra banda, a intensidade das operacións, a súa disposición 
respecto a as poboacións próximas, descontinuidade e temporalidade permiten determinar que a 
probabilidade de ocorrencia é baixa, puntual, temporal, de curta duración, e polo que indica o estudo 
acústico, de baixa intensidade. 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Ruídos en fase obras.  
Execución Camiños 

Ruídos en fase obras.  
Acondicionamento leiras 

Carácter (-) (-) 
Intensidade (IN) 2 2 
Extensión (EX) 1 2 
Momento (MO) 4 4 
Persistencia (PE)  2 2 
Reversibilidade (RV) 1 1 
Sinerxía (SI) 1 1 
Efecto (EF) 4 4 
Periodicidade (PR)  1 1 
Recuperabilidade (MC) 1 1 
MAGNITUD IMPACTO 22 24 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible 

6.3.3.2 Impacto Acústico. Fase de Explotación 

Na fase de explotación, xeraranse emisións acústicas procedentes da maquinaria de traballo nas novas 
leiras, e circulación da mesma a través dos camiños da ZRP. 

En principio os desprazamentos han de ser menores que na situación de partida ao atoparse as leiras dun 
mesmo propietario agrupadas, con todo é previsible un incremento na actividade produtiva xerada 
mediante mecanización, e incremento no transporte de produtos (inputs e outputs). Aínda que a 
intensidade do impacto será baixa, será extensa e directa a curto prazo. 
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CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO SOBRE Ruídos en fase explotación 
Carácter (-) 
Intensidade (IN) 1 
Extensión (EX) 4 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  1 
Reversibilidade (RV) 1 
Sinerxía (SI) 1 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  1 
Recuperabilidade (MC) 1 
MAGNITUD IMPACTO 24 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

 Impacto á xeoloxía e ó relevo 

6.3.4.1 Fase de formulación 

En fase de formulación pódense producir tallas e cavaduras por parte dos propietarios actuais, o que pode 
repercutir sobre a xeoloxía e relevo, aínda que este aspecto considérase de baixa intensidade, e de 
extensión puntual, a curto prazo, directo, podería ser permanente, continuo, e recuperable. Por tanto 
valórase como Compatible 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Xeoloxía e relevo en fase 
formulación 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 1 
Extensión (EX) 1 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  4 
Reversibilidade (RV) 1 
Sinerxía (SI) 1 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  4 
Recuperabilidade (MC) 1 
MAGNITUD IMPACTO 24 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

6.3.4.2 Fase de obra 

Na ZRP non existen Lugares de Interese Xeolóxico (LIG), as alteracións produciranse no relevo. 

A afección sobre formacións xeolóxicas é mínima en xeral, salvo a que puidese darse no extremo noroeste 
da ZRP onde se atopa a rocha máis superficial en torno ao Monte Xiabre, e a alteración do relevo 
unicamente producirase no acondicionamento de leiras, cando estas requiran a explanación e nivelado.  

A execución de camiños, considerando o seu deseño sobre camiños existentes, e que só requirirán de 
melloras en noiros e curvas, non provocará afección apenas sobre o relevo, nin en extensión nin en 
intensidade, aínda que se trata dun efecto directo, a curto prazo, persistente, reversible, sen sinerxía, 
continuo mentres existan os camiños, é recuperable. 

En canto ao acondicionamento de leiras, producirase sobre unha extensión parcial pero será de 
intensidade media, debido ás características de altitudes e pendentes: 
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Rango altitude 
(m) 

Superf. (Ha) no 
ámbito 

% no 
ámbito 

 Rango pendente 
(%) 

Superf. (Ha) no 
ámbito % no ámbito 

<100 576,13 34,58  <5 428,64 25,73 
100-200 642,66 38,57  5-10 438,21 26,30 
200-300 196,11 11,77  10-15 357,60 21,46 
300-400 97,62 5,86  15-20 257,27 15,44 
400-500 83,88 5,03  >20 184,32 11,06 
500-600 53,31 3,20  Total 1.666,03 100 

>600 16,35 0,98     

Total 1.666,03 100     

Táboa 73: Altitudes e pendentes no ámbito de estudo 

 A maior parte do territorio dentro da ZRP atópase en pendentes entre < 5% ata un 10% (52 % do 
total). As maiores pendentes atópanse en zonas de plantación forestal ou ribeiras de leitos. 

 E os rangos de altitudes indican que a maior parte do territorio atópase a cotas inferiores a 200 (o 
73%). 

Por iso se valora o impacto sobre a xeoloxía e relevo do acondicionamento de leiras como no caso dos 
camiños, aínda que de recuperabilidade a medio prazo 

A valoración da afección sobre a xeoloxía e relevo, resulta compatible no caso dos camiños, e moderada 
no caso das leiras: 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 
Xeoloxía e relevo en fase 

obras.  
Execución Camiños 

Xeoloxía e relevo en fase 
obras.  

Acondicionamento leiras 
Carácter (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 2 
Extensión (EX) 1 2 
Momento (MO) 4 4 
Persistencia (PE)  4 4 
Reversibilidade (RV) 1 4 
Sinerxía (SI) 1 1 
Efecto (EF) 4 4 
Periodicidade (PR)  4 4 
Recuperabilidade (MC) 1 2 
MAGNITUD IMPACTO 24 33 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Moderado 

Non se considera afección á xeoloxía e relevo en fase de explotación. 

 Impacto sobre a edafoloxía 

O impacto sobre a edafoloxía pode producirse polas seguintes accións: 

 O movemento da maquinaria sobre os terreos 

 As perdas de combustible e graxas da maquinaria 

 A dispersión de residuos de obra sobre os terreos (formigón, residuos líquidos, residuos inertes, ..) 

 O traslado de terras dun lugar a outro para o acondicionamento de leiras. 

 A necesidade de préstamos para execución de camiños, ou a xeración de sobrantes de escavación. 
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Todo iso pode ocasionar os seguintes impactos sobre a edafoloxía: 

 A perturbación ou perdida de solo. 

 Compactación do solo 

 Risco de contaminación do solo 

 Risco de erosión 

 As características edafolóxicas do solo poderán verse alteradas polas accións para levar a cabo nas fases 
de execución de obras e na explotación das novas parcelas. 

6.3.5.1 Fase de formulación 

As cavaduras e tallas que poidan levar a cabo nesta fase, por parte dos propietarios, poden repercutir 
sobre os procesos erosivos que sofren os terreos por acción da escorredura da auga. 

Pero este impacto considérase, aínda sendo negativo, de baixa intensidade, puntual, manifestación a 
longo prazo, podería considerarse como persistente, directo, continuo e recuperable. Por tanto valórase 
como Compatible 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Erosión en fase formulación 
Carácter (-) 
Intensidade (IN) 1 
Extensión (EX) 1 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  2 
Reversibilidade (RV) 1 
Sinerxía (SI) 1 
Efecto (EF) 1 
Periodicidade (PR)  1 
Recuperabilidade (MC) 1 
MAGNITUD IMPACTO 16 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

6.3.5.2 Fase de obras 

As accións que orixinarán o impacto sobre a edafoloxía en fase de obras, serán aquelas relacionadas cos 
movementos de terra, desprazamentos e traballo da maquinaria, e a ocupación de terreos auxiliares para 
as obras. Estes aspectos produciranse tanto na execución de camiños, como no acondicionamento de 
parcelas. 

A execución dos camiños propostos non se considera afección significativa sobre a edafoloxía, xa que os 
camiños propostos están trazados sobre camiños existentes, polo que as perdas de terra ou a 
compactación da mesma serán mínimas, ao desprazarse a maquinaria polo camiño existente. Ademais os 
riscos de erosión serán tamén mínimos ao non requirir de noiros diferentes aos existentes, ou a 
adaptacións mínimas á pendente. 

Cuestión diferente será cando se tracen camiños de nova apertura, nese caso produciríanse perdas de 
solo fértil, compactación de terreos adxacentes, e potencial risco de erosión nos novos noiros a xerar, en 
función da pendente dos terreos nos que se sitúen. 
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A posible contaminación do solo producirase en intensidade e extensión pequenas, por materiais 
empregados (cemento) en obras, e graxas e aceites da maquinaria, o que pode producir sinerxías coa 
contaminación das augas por eses mesmos produtos. 

 Fase obras.  
Execución Camiños 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Perdida de solo Compactación Contaminación 
Solo 

Erosión 

Carácter (-) (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 1 1 1 
Extensión (EX) 1 1 1 1 
Momento (MO) 4 4 1 1 
Persistencia (PE)  2 2 1 2 
Reversibilidade (RV) 1 1 1 1 
Sinerxía (SI) 1 1 2 1 
Efecto (EF) 4 4 4 1 
Periodicidade (PR)  1 1 1 1 
Recuperabilidade (MC) 2 1 1 1 
MAGNITUD IMPACTO 20 19 16 13 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Compatible Compatible 

Con todo, os traballos de acondicionamento de leiras e nivelación do novo parcelario, si poderían 
representar unha afección significativa ás características do solo, dependendo das áreas de actuación (en 
función da potencia do substrato edáfico maior na zona de val que nas cotas máis altas, relacionada á súa 
vez coa pendente do terreo). O acondicionamento de leiras pode producir investimento ou volteo nos 
horizontes edáficos, o que pode repercutir na súa fertilidade, ademais aumentar riscos de compactación 
polo paso de maquinaria. 

En Bemil a maior parte do territorio da ZRP actualmente é de uso forestal, e practicamente toda esa 
superficie é de Monte en Man Común, polo que non se esperan actuacións intensas nin extensas de 
acondicionamento de leiras sobre parcelas da superficie forestal, que ademais é onde se atopan as leiras 
de maior tamaño.  

Pero o acondicionamento de leiras no resto da superficie da ZRP, ao redor dos núcleos de As Veigas de 
Xantar, Follente, Outeiro, e Paradela, onde se intercalan construcións e cultivos de viña, pastos, millo, 
hortalizas de autoconsumo, todos eles en parcelas de moi reducido tamaño, poden verse afectadas en 
maior medida en canto a perda de dolo ou compactación, pero non se incrementa o risco de 
contaminación ou erosión. 
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 Fase obras.  
Acondicionamento Leiras 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Perdida de solo Compactación Contaminación Solo Erosión 
Carácter (-) (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 2 1 1 1 
Extensión (EX) 4 2 2 2 
Momento (MO) 2 4 2 2 
Persistencia (PE)  4 2 2 2 
Reversibilidade (RV) 2 2 2 2 
Sinerxía (SI) 1 1 2 1 
Efecto (EF) 4 4 4 1 
Periodicidade (PR)  4 2 1 2 
Recuperabilidade (MC) 4 4 2 2 
MAGNITUD IMPACTO 35 26 22 19 
CATEGORÍA IMPACTO Moderado Moderado Compatible Compatible 

6.3.5.3 Fase de explotación 

Na explotación das novas leiras, producirase unha intensificación de traballos apoiados no uso de 
maquinaria, regas, fertilizantes, e fitosanitarios ou calquera tipo de inputs que se vexa favorecido pola 
nova disposición da propiedade. Nas áreas forestais non se espera un cambio de uso, pero podería darse 
intensificación da explotación madeireira. Nas áreas agrícolas é de esperar o desenvolvemento de cultivos 
máis rendibles mediante emprego de sementes ou variedades de viña máis novas, e máis esixentes en 
inputs externos, ou de ciclos máis curtos que intensifiquen as colleitas. 

Todo iso repercutirá na compactación do solo polo paso frecuente da maquinaria (sementadoras, 
maquinas para fertilizar, cubas de tratamento, máquinas para a colleita, …), que se supón será de maior 
tamaño. Este efecto valórase como de intensidade media, extensión parcial, manifestación a medio prazo, 
persistencia temporal, reversible a medio prazo se se aplican subsolados, potencialmente sinérxico coa 
posible contaminación das augas, directo, e mitigable. Por iso considérase como impacto Moderado. 

A contaminación do solo pode producirse igualmente nesta fase polo emprego de gran cantidade de 
fitosanitarios e fertilizantes, o que pode ser de intensidade media e carácter extenso e de aparición 
periódica, xa que o seu uso asóciase a incrementos de produción a miúdo por presión dos comerciais, o 
que podería ser corrixido mediante a aplicación de boas prácticas e asesoramento ao agricultor. Sería 
mitigable mediante medidas de descontaminacion de difícil aplicación. Valórase o impacto como 
Moderado 

En canto á erosión, a labra intensiva das novas leiras pode ocasionar a redución da materia orgánica, que 
xunto co uso de fitosanitarios que disgregan a estrutura do solo, o que podería ocasionar fenómenos 
erosivos de arrastre de partículas finas a través da escorredura. Este aspecto considérase de baixa 
intensidade, extensión parcial, a medio prazo, persistencia temporal, e reversible a medio prazo 
moderando a labra e a aplicación de fitosanitarios, e aumentando o emprego de fertilización orgánica 
(estiercol). Trátase dun efecto indirecto, recuperable a medio prazo. Valórase como Compatible. 
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 Fase explotación 
CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO SOBRE Compactación Contaminación Solo Erosión 
Carácter (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 2 2 1 
Extensión (EX) 2 4 2 
Momento (MO) 2 2 2 
Persistencia (PE)  2 2 2 
Reversibilidade (RV) 2 2 2 
Sinerxía (SI) 1 2 1 
Efecto (EF) 4 4 1 
Periodicidade (PR)  4 2 2 
Recuperabilidade (MC) 4 4 2 
MAGNITUD IMPACTO 29 32 19 
CATEGORÍA IMPACTO Moderado Moderado Compatible 

 Impacto sobre a calidade das augas e sistemas hidrolóxicos 

A afección sobre a calidade das augas producirase en fase de obras e en fase de explotación. 

As accións que poden xerar impactos significativos sobre a calidade das augas superficiais ou 
subterráneas, son: 

 Arrastre de terras ás augas 

 Chegada ás augas de materiais de obra contaminantes (formigón, desencofrantes) ou procedentes da 
maquinaria (graxas, aceites, combustible) 

 Chegada ás augas de contaminantes procedentes da actividade produtiva na ZRP: 

o Xurros, fertilizantes, fitosanitarios, produtos poscolleita, residuos de colleita 

Ademais os sistemas hidrolóxicos, en fase de obras, veranse alterados cando se produza: 

 Obstrución de redes de escorrredura natural superficial 

 Derivación de escorreduras superficiais fóra da súa conca natural 

 Alteración de la capa freática 

 Contaminación das augas superficiais 

Ditas afeccións aos sistemas hidrolóxicos poden producirse cando os camiños en fase de execución 
interrompen a rede de drenaxe, ou non se executaron as obras de cruzamento e drenaxe transversal 
necesarias e no seu lugar adecuado. 

A modificación do territorio establecida, provocará variacións nas microleitos ao modificar a composición 
da vexetación, xeomorfoloxía e estado do solo. Isto conlevará novos valores de escorredura segundo o 
estado do medio. 

6.3.6.1 Fase de obras 

A execución dos camiños suporía a interrupción das drenaxes naturais ao conformar aqueles con ancho 
de firme e plataforma consolidada, de maneira que as augas que cruzaban os camiños existentes ou 
corrían a través deles, agora veríanse interrompidas, se non se aplicasen as obras de drenaxe transversal 
e lonxitudinal necesarias. Ademais a construción de camiños implica o movemento de terras, que pode 
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ocasionar arrastres de terras ás augas de escorredura aos leitos próximos, e a execución de obras de 
drenaxe con formigón pode ocasionar a chegada ás augas de restos de formigón ou outros contaminantes 
da maquinaria. 

Con todo a afección da execución dos camiños propostos á calidade da auga considérase de baixa 
intensidade ao tratarse de camiños pre-existentes, que xa cruzan leitos ou se atopan próximos, como 
mostra a táboa seguinte: 

Nome Camiños 
Propostos Afección a canles 

10 CABECERA S/N 
11 REGO DA PEDRA TORTA Y AFLUENTE S/N 
12 FRANXA 100 m POLICÍA CAUCES 
13 REGO DE GABIÁN 
14 REGO DA PEDRA TORTA Y REGO DE GABIÁN 
15 FRANXA 100 m POLICÍA CAUCES 
16 NO 
17 FRANXA 100 m POLICÍA CAUCES 
18 FRANXA 100 m POLICÍA CAUCES 

Táboa 74: Camiños propostos respecto ás canles 

Nestes camiños non se requiren grandes movementos de terra, a extensión da afección será puntual, de 
manifestación a medio prazo, persistencia fugaz, potencialmente sinérxico coa posible contaminación de 
solos, recuperable a medio prazo e de aparición irregular, sempre e cando se executen as obras 
extremando as precaucións en particular na execución das drenaxes e obras de paso. 

A execución dos camiños respecto do impacto sobre a alteración do réxime hidrolóxico tamén se 
considera de baixa intensidade e puntual, xa que se prevé sexan deseñados coa súa adecuada rede de 
drenaxe para non xerar modificacións en microcunca ou interrupcións na drenaxe natural, neste caso 
sería un efecto directo, recuperable a medio prazo 

O acondicionamento de leiras con todo, é de maior extensión na súa aplicación que os camiños, e xera 
maiores movementos de terras, polo que o impacto sobre a calidade da auga considérase de intensidade 
media, de extensión parcial, con manifestación a medio prazo, reversible a medio prazo, potencialmente 
sinérxico coa posible contaminación de solos, directo, periódico, e recuperable a medio prazo, polo que 
resulta un impacto Moderado. 

E no relativo á alteración do réxime hidrolóxico no acondicionamento de leiras, a súa intensidade 
considérase baixa, xa que os terreos en si mesmos poden reconducir a auga polas redes naturais, sería un 
efecto de extensión puntual, de manifestación a curto prazo, de persistencia fugaz reversible a curto 
prazo, potencialmente sinérxico coa posible contaminación de solos, directo, e de aparición irregular, 
recuperable a medio prazo. Este efecto considérase compatible. 
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 Fase obras.  
Execución Camiños 

Fase obras.  
Acondicionamento leiras 

CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTO 

Calidade 
auga 

Alteración réxime 
hidrolóxico 

Calidade 
auga 

Alteración réxime 
hidrolóxico 

Carácter (-) (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 1 2 1 
Extensión (EX) 1 1 2 1 
Momento (MO) 2 2 2 4 
Persistencia (PE)  1 1 2 1 
Reversibilidade (RV) 1 1 2 1 
sinerxía (SI) 2 1 2 1 
Efecto (EF) 1 4 4 4 
Periodicidade (PR)  1 1 2 1 
Recuperabilidade (MC) 2 2 2 2 
MAGNITUD IMPACTO 15 17 26 19 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Moderado Compatible 

6.3.6.2 Fase de explotación 

Como se comenta no comezo do apartado, a contaminación das augas superficiais ou profundas, na fase 
de explotación, pode deberse ao emprego masivo de fertilizantes, fitosanitarios, verteduras de xurros ou 
restos de colleita ás augas. Todas as accións anteriores correspóndense con malas prácticas de manexo 
agrícola, polo que non se prevé suceda de modo xeneralizado. 

Este efecto será negativo, de intensidade media, extensión parcial, manifestación a medio prazo sobre 
augas superficiais e profundas, de persistencia temporal, reversible a medio prazo, efecto directo, non 
sinérxico aínda que podería agravarse segundo a intensidade da contaminación do solo, de efecto directo, 
aparición periódica e recuperable a medio prazo, mediante a interrupción de prácticas de abonado ou 
tratamentos excesivos, ou de eliminación incontrolada de xurros. Considérase un impacto compatible 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Calidade auga 
 Fase explotación 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 2 
Extensión (EX) 2 
Momento (MO) 2 
Persistencia (PE)  2 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxía (SI) 2 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  2 
Recuperabilidade (MC) 2 
MAGNITUD IMPACTO 26 
CATEGORÍA IMPACTO Moderado 

 Afección aos hábitats e a cuberta vexetal 

Esta afección producirase nas fases de formulación e de obras. Non se considera na fase de explotación 
debido a que para entón xa sería intervida e modificada a cuberta vexetal actual. 

A afección aos hábitats e a cuberta vexetal prodúcese ao realizar tallas, rozas, e movementos de terra. 
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6.3.7.1 Fase de formulación 

En fase de formulación pódese dar entre os propietarios, a intención de modificar as características das 
súas leiras antes do inicio do proceso de reestruturación, polo que se producen tallas, ou no sentido 
contrario plantacións, cavaduras de terreos, …. 

Neste caso non é previsible a afección a cada tipo de unidades de vexetación ou hábitats. Engádese que 
o aproveitamento forestal ou a talla de especies frondosas requiren autorizacións, polo que non se prevé 
afección intensa. 

Esta circunstancia non se produce de forma intensa nin extensa, pero si a curto prazo, e de modo 
permanente, reversible a medio prazo, sinérxico ou acumulativo coas afeccións á vexetación que se 
producirán máis adiante na fase de obras, de aparición irregular e recuperable a medio prazo. 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Hábitats e cuberta vexetal 
Fase formulación 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 1 
Extensión (EX) 1 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  4 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxía (SI) 2 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  1 
Recuperabilidade (MC) 2 
MAGNITUD IMPACTO 24 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

6.3.7.2 Fase de obras 

A realización dunha reestruturación parcelaria implica a eliminación total ou parcial da cuberta vexetal alí 
onde se executan camiños, ou se acondicionan leiras. 

A vexetación actual no ámbito de estudo, resúmese no seguinte cadro: 

UNIDADES DE VEXETACIÓN SUPERFICIE (ha) % DO ÁMBITO 

Vexetación de ribeira 58,38 3,50 

Bosque frondosas 12,26 0,74 

Matogueira 44,55 2,67 

Matogueira con especies arbóreas 2,80 0,17 

Matogueira e rochedo 46,19 2,77 

Cultivos e prados 265,89 15,96 

Eucaliptal 417,57 25,06 

Piñeiral 338,52 20,32 

Eucaliptal e piñeiral 288,55 17,32 

Zonas de extracción ou vertido 5,50 0,33 

Medio antrópico 134,57 8,08 

Sistemas xerais de transporte 51,32 3,08 
Total 1666,10 100 
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A partir das unidades de vexetación, realizaronse as Unidades Ambientais (UA) identificadas na ZRP de 
estudo, que contan coas seguintes superficies e valoración ambiental (ver 5.9 Identificación e Valoración 
das unidades ambientais...) 

Unidades Ambientais Superf. no ámbito 
de estudo (ha) 

% Superf. 
Total 

ámbito 

Valor ambiental 
(VA) 

Categoría 
VA 

UA1. Canles  e ribeiras fluviais. 58,4 3,5 4,2 Moi Alto 
UA2. Frondosas autóctonas 12,3 0,7 3,9 Alto 
UA3-1. Matogueira. 47,4 2,8 2 Baixo 
UA3-2. Matogueira en rochedo 46,2 2,8 2,5 Medio 
UA4. Plantacións forestais. 1.044,6 62,7 1,7 Baixo 
UA5. Superficie agraria.  265,9 16,0 1,7 Baixo 
UA6. Medio antrópico. 191,4 11,5 1 Moi Baixo 
TOTAL 1.666,1    

Táboa 75: Superficie de unidades ambientais 

A táboa anterior mostra a escasa representación en canto a superficie, das UA1. Canles e ribeiras fluviais, 
e UA2. Frondosas autóctonas 

O presente documento propón a consideración das unidades ambientais de maior valor como elementos 
sensibles a respectar na medida do posible, polo menos parcialmente cando se trate de bosquetes de 
frondosas (UA2), ou na súa totalidade no caso da vexetación de ribeira (UA1), e outras unidades 
ambientais cuxo uso estaría limitado polas súas condicións edáficas, como é a UA3-2. Matogueiras en 
rochedo. 

Como se indica en punto 5.2.1.4 Hábitats naturais de interese comunitaria, no Inventario Nacional de 
Hábitats (2005) non ámbito de estudo cartografáronse os seguintes HICs 

COD UE DENOMINACIÓN 
4030 Queirogais secos europeos 
4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxo 

8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Táboa 76: Hábitats no ámbito de estudo da ZRP 

O Inventario Nacional de Hábitats (INH 2005), non determina a presenza de hábitats prioritarios na zona, 
nin de vexetación de ribeira destacable (non aparece HIC 91E0*) 

Algúns hábitats de interese comunitario (HIC) recollidos no INH 2005 desapareceron a favor de cultivos, 
ou plantacións forestais. 

De entre estes HICs, destacan pola súa sensibilidade ambiental segundo o criterio empregado para a 
valoración da Unidades Ambientais: 

 HIC 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica, relacionado coa 
UA2. Frondosas autóctonas,  

 e HIC 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion 
dillenii, relacionado coa UA3-2. Matogueira en rochedo 
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O resto de HICs inventariados (4030 Queirogais secos europeos, ou 4090 Queirogais oromediterráneos 
endémicos con toxo) poderían formar parte de calquera da UA definidas, en maior ou menor proporción. 

A construción de camiños incidirá sobre a vexetación en menor medida que o acondicionamento de leiras, 
xa que a superficie para ocupar por parte de camiños (considerando o aproveitamento na medida do 
posible dos xa existentes) supoñerá a amplitude do ancho actual do camiño, e o tendido dos noiros se 
fose necesario.  

Ademais os camiños deben cruzar leitos para completar a conectividade territorial, pois na párte norte da 
ZRP numerosos regatos vanse concentrando para configurar o Rego de Follente, que discorre en dirección 
N-S, cara ao río Umia, que á súa vez fai de límite sur da ZRP.  

Nos cruzamentos de leitos por parte dos camiños propostos, non se producirá apenas afección á 
vexetación de ribeira, pois os camiños deséñanse todos sobre camiños existentes e os cruzamentos de 
leitos xa existen. A táboa seguinte indica para cada camiño proposto, se este cruza ou non algun leito, ou 
se só pasa pola zona de policía de augas. Só os camiños Nº 12, 13, e 14 cruzan leitos. 

Nome Camiños 
Propostos Afección a canles 

10 CABECERA S/N 
11 REGO DA PEDRA TORTA Y AFLUENTE S/N 
12 FRANJA 100 m POLICÍA CAUCES 
13 REGO DE GABIÁN 
14 REGO DA PEDRA TORTA Y REGO DE GABIÁN 
15 FRANJA 100 m POLICÍA CAUCES 
16 NO 
17 FRANJA 100 m POLICÍA CAUCES 
18 FRANJA 100 m POLICÍA CAUCES 

Analizando as potenciais afeccións por parte de camiños sobre as Unidades Ambientais, considérase que 
dado que os camiños constrúense sobre camiños existentes, estes non afectarán en intensidade nin 
extensión importante a ningunha UA, a afección será negativa, a curto prazo, de persistencia temporal, 
reversible a medio prazo, sen sinerxías, efecto directo e recuperable a medio prazo mediante 
restauración. Por tanto tense que será un impacto compatible sobre todas as UA. 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO Hábitats y Cuberta vexetal 
Fase obras.  Execución Camiños 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 1 
Extensión (EX) 1 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  2 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxía (SI) 1 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  1 
Recuperabilidade (MC) 2 
MAGNITUD IMPACTO 21 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

O acondicionamento de leiras si pode supoñer unha afección máis intensa ás formacións vexetais de 
interese, se fosen acondicionadas como o resto de parcelario, sen ter en conta a súa sensibilidade. 
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Respecto do acondicionamento de leiras, o acondicionamento en contornas fluviais (UA1) procurará 
respectar a vexetación de ribeira na súa totalidade, polo que a intensidade e extensión da afección serán 
baixas. Con todo a afección a UA2 Frondosas autóctonas pode ser de intensidade alta fundamentalmente 
polo escaso da súa presenza no ámbito, do mesmo xeito que a lasUA3-1. Matogueira (que é a UA máis 
apta para a reconversión a agrícola ou a forestal dependendo da súa localización espacial), e a UDE3-2. 
Matogueira en rochedo. Á UA4. Plantacións forestais non se afectará xa que se prevé manter o uso do 
solo, e a afección a UA5. Superficie agraria será positiva por incrementar a súa superficie e distribución. 

Unidades 
Ambientais 

Sign Intens Ext Mom Pers Rev Sinerg Efec Periodi
c 

Recup Valor 
Impac 

Categ Impac 

UA1. Canles  
e ribeiras 
fluviais. 

(-) 2 2 4 2 2 1 4 2 2 27 Moderado 

UA2. 
Frondosas 
autóctonas 

(-) 8 4 4 2 2 1 4 2 4 51 Severo 

UA3-1. 
Matogueira. (-) 8 4 4 2 2 1 4 2 2 49 Moderado 

UA3-2. 
Matogueira 
en rochedo 

(-) 8 4 4 2 2 1 4 2 2 49 Moderado 

UA4. 
Plantacións 
forestais. 

(-) 2 2 4 2 2 1 4 2 2 27 Moderado 

UA5. 
Superficie 
agraria.  

(+) 2 2 4 2 2 1 4 2 2 27 Positivo 

Considerando que a UA2 Frondosas, a máis afectada (impacto severo), ten un valor ambiental Alto, 
asígnase este valor de impacto ao conxunto da vexetación e hábitats causado polo acondicionamento de 
leiras. 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 
Hábitats y Cuberta vexetal 

Fase obras.  
Acondicionamento Leiras 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 8 
Extensión (EX) 4 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  2 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxía (SI) 1 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  2 
Recuperabilidade (MC) 4 
MAGNITUD IMPACTO 51 
CATEGORÍA IMPACTO Severo 

 

 Afección á fauna 

A afección á fauna pódese producir nas fases de obra e de explotación, fundamentalmente cando se 
afectan os seus hábitats, e cando se producen molestias ou contaminación do medio en que habitan. 
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6.3.8.1 Afección á fauna en fase de obras 

Na fase de obras os aspectos que afectan á fauna, son: 

 Afección aos hábitats en que a fauna desenvolve os seus ciclos vitais: 

o As causas da afección atópanse nas seguintes accións: 

 Tallas, rozas, 

 movementos de terra, 

 Actuacións sobre ou preto dos cursos de auga. 

o A afección aos hábitats que albergan á fauna, prodúcese a través de: 

 a afección á cuberta vexetal e hábitats, desenvolto en 6.3.7 

 a afección á calidade das augas desenvolto en 6.3.6 

 Xeración de molestias ou contaminación que poidan causar o desprazamento temporal ou definitivo 
da fauna 

o As causas da afección atópanse nas seguintes accións: 

 Movementos de terra (xeración de po e ruído) 

 Actuacións sobre ou preto dos cursos de auga (arrastres de finos ás augas, 
arrastres ou lixiviados de restos de formigón ás augas durante a execución de 
ODT ou obras de paso, …) 

o As molestias ou contaminación prodúcense a través de: 

 Contaminación atmosférica (po, gases de combustión), analizado en 6.3.2 

 Contaminación acústica (ruídos xerados pola maquinaria de obra), analizado en 
6.3.3 

 Contaminación das augas (6.3.6) e solos (6.3.5) 

A afección á fauna por parte da execución de camiños, non incidirá sobre o desprazamento territorial xa 
que non se prevé a execución de grandes noiros que exerzan de obstáculo, e prevese dotar os camiños 
das adecuadas obras de drenaxe que permitan o paso de herpetofauna e pequenos mamíferos. 

Considérase que a potencial afección dos camiños sobre a fauna é de moi pequena intensidade e 
extensión, con certa sinerxía respecto da afección aos hábitats e á calidade da auga. E o acondicionamento 
de leiras pode causar impacto nunha maior intensidade e extensión, ao afectarse potencialmente ao 
conxunto da vexetación do territorio, con alta persistencia, as mesmas sinerxías expostas no caso dos 
camiños, xornal e de recuperabilidade mitigable mediante aplicación de medidas de restauración de 
hábitats e prevención da contaminación de augas e solos. 
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 Afección a Fauna 
Fase de Obra 

CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTO Execución Camiños Acondiconamento 

leiras 
Carácter (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 2 
Extensión (EX) 1 4 
Momento (MO) 1 2 
Persistencia (PE)  1 4 
Reversibilidade (RV) 1 2 
Sinerxía (SI) 2 2 
Efecto (EF) 1 1 
Periodicidade (PR)  1 2 
Recuperabilidade (MC) 2 4 
MAGNITUD IMPACTO 14 31 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Moderado 

6.3.8.2 Afección a fauna en fase de explotación 

Neste caso a afección á fauna, cando as leiras adxudicadas xa se atopan en uso, podería producirse a 
intensificación de aproveitamentos a través do incremento en achega de agroquímicos, laboreos, 
tránsitos de maquinaria…, ou mesmo chegar a afectar á cuberta vexetal conservada no acondicionamento 
de leiras. 

Iso implicaría potencialmente un risco de contaminación de augas e solos por lixiviados ou percolación de 
fitosanitarios e fertilizantes empregados, ou unha afección por redución do espazo vital da fauna (xa sexan 
áreas de refuxio, de alimentación, apareamento e reprodución, de descanso). Polo que a afección á fauna 
en fase de explotación, considerouse como un impacto Moderado 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO SOBRE Afección a Fauna 
fase explotación 

Carácter (-) 
Intensidade (IN) 2 
Extensión (EX) 4 
Momento (MO) 2 
Persistencia (PE)  4 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxía (SI) 2 
Efecto (EF) 1 
Periodicidade (PR)  2 
Recuperabilidade (MC) 4 
MAGNITUD IMPACTO 31 
CATEGORÍA IMPACTO Moderado 

 

 Afección á paisaxe 

No Anexo 05 atópase o Estudo de Impacto e Integración Paisaxística, cuxas conclusións son: 

- Calidade de paisaxe: A maior proporción da superficie de estudo atópase en clase media (45,82%),  
seguida da clase baixa (28,86 %), clase alta (14,94%), e clase moi baixa (10,38%), non detectándose 
superficies para a clasificación moi alta. 
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- Fraxilidade visual do ámbito: Conta cun 48,96 % da superficie do ámbito de estudo en zonas de 
calidade media, seguida da calidade baixa (28,45%). As clases de categorías moi baixa, alta e moi alta 
apenas contan con representación. 

- Calidade final da paisaxe: Non existe apenas representación do rango de importancia moi alta e moi 
Baixa; concentrándose a maior parte da superficie en zonas de calidade media cunha ocupación do 
62,91 %, seguido de superficies de valor baixa cun 25,66 %. 

- Intervisibilidade: Se trata dunha zona na que se producen boas condicións de visibilidade no ámbito 
de estudo dende os camiños da concentración, xa que se contempla mais dun 50 % de superficie 
visible.  

- Valoración paisaxística das zonas visibles dende os camiños da concentración é de carácter medio e 
baixo. Iso débese á suma de factores de calidade e fraxilidade, e relacionase ca predominancia de 
cuberta de mosaico agroforestal, terreo lixeiramente ondulado e orientacións de umbría.  

- Pola contra a presenza dos espazos protexidos do PXOM (dúas carballeiras na contorna do núcleo de 
Bemil), así como as zonas de policía dos principais regos do ámbito, confire unha valoración da 
paisaxe alta, ó norte e oeste da ZRP. Estas zonas supoñen unha  superficie reducida en canto ás zonas 
visibles dende os camiños (aproximadamente un 10%), pero que deberán terse en conta á hora de 
valorar as posibles medidas de integración visual do Proxecto. 

Neste apartado considérase que a afección á paisaxe prodúcese nas tres fases de proxecto: formulación, 
obras e explotación. 

Na fase de formulación producirase afección se os propietarios actuais deciden modificar as condicións 
das súas leiras de forma previa ao proceso de reestruturación, tallando, rozando, ou cavando leiras 
actuais.  

Na fase de obras non se considera que os camiños inflúan ou afecten significativamente a paisaxe, posto 
que a maior afección produciríase por visibilidade (Intensidade media e extensión puntual, momento a 
medio prazo), pero prevese que os novos camiños deséñense sobre os xa existentes para melloralos, e 
prevese a aplicación de medidas de restauración de noiros que compensaría a afección visual. Si se 
producirá unha acumulación de efectos sobre a paisaxe polo acondicionamento de leiras. 

O acondicionamento de leiras si pode supoñer unha afección paisaxística maior (intensidade alta e 
extensión parcial, momento a medio prazo e persistencia permanente), ao desenvolverse sobre unha 
extensión superior e de maior intensidade .Prodúcese acumulación de afección á paisaxe pola execución 
de camiños. 

Na fase de explotación, a afección á paisaxe orixinal xa estaría causada, e podería incrementarse coa 
multiplicación no territorio de novos elementos construtivos artificiais como peches, casetas, almacéns e 
naves. 

Resumindo a afección á paisaxe para cada unha das tres fases, tense: 
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 Afección Paisaxe Afección Paisaxe. Fase de Obra Afección 
Paisaxe 

CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTO 

F. Formulación Execución Camiños Acondicionamento 
leiras 

F. Explot 

Carácter (-) (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 2 4 4 
Extensión (EX) 1 1 2 4 
Momento (MO) 2 2 2 4 
Persistencia (PE)  1 2 4 4 
Reversibilidade (RV) 1 1 2 2 
Sinerxía (SI) 1 2 2 2 
Efecto (EF) 4 4 4 4 
Periodicidade (PR)  1 1 4 4 
Recuperabilidade (MC) 2 2 4 4 
MAGNITUD IMPACTO 17 22 38 44 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Moderado Moderado 

 Afección a los usos do solo 

Este potencial impacto sobre o uso do solo, entendendo o uso do sector primario, foi considerado 
positivo, en fases de obra e explotación, porque aínda que en fase de obras pódese alterar o uso do solo 
en tanto que os camiños e as novas leiras se atopen dispoñibles, os novos camiños brindarán a 
posibilidade de acceder ás leiras de maneira cómoda, segura e fluída, incluíndo aquelas que actualmente 
se atopan en uso residual polas súas dificultades de acceso e aproveitamento, permitindo o paso de 
maquinaria actual, acorde co tamaño e condicións das novas leiras, poderase aglutinar e programar a 
produción de cada propietario, e en definitiva cumprir os obxectivos da reestruturación. 

Por todo iso valoráronse como afeccións positivas aos usos do solo, nas fases de obras e de explotación: 

 Afección Usos do Solo.  
Fase de Obra 

Afección Usos 
Solo 

CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTO Execución Camiños Acondicionamento 

leiras 
F. Explot 

Carácter (+) (+) (+) 
Intensidade (IN) 2 4 4 
Extensión (EX) 4 4 4 
Momento (MO) 4 2 2 
Persistencia (PE)  4 4 4 
Reversibilidade (RV) 2 2 2 
Sinerxía (SI) 1 1 1 
Efecto (EF) 4 4 4 
Periodicidade (PR)  4 2 2 
Recuperabilidade (MC) 2 4 4 
MAGNITUD IMPACTO 35 39 39 
CATEGORÍA IMPACTO Positivo Positivo Positivo 

 Afección á estrutura económica 

6.3.11.1 Impacto sobre o sector turístico actual 

O sector turístico no ámbito de estudo foi analizado no punto  5.5 TURISMO, coas seguintes conclusións: 

 Festas e feiras que se celebran no ámbito da ZRP: 

o A Nosa Señora. Bemil. Setembro. 
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o Virxe dos Dolores. Bemil.  Setembro. 

o Sacramento. Bemil. Setembro.  

 Segundo Turismo de Galicia, no ámbito da ZRP existen os seguintes aloxamentos turísticos: 

• 1 Albergue (Albergue Agarimo) 

• 1 Hotel (Motel Caldas, 2*) 

• 2 Pensións  

• 9 Vivendas turísticas,  

o Todos eles atópanse concentrados na zona sur da ZRP, como no acceso a Caldas pola N-
640 (hotel), en Follente e Outeiro 

 A Ruta da Camelia cruza a ZRP de Norte a Sur, definida sobre a actual autovía AP-9 para enlazar 
Santiago e Vilagarcía, pero non existen pazos ou xardíns neste percorrido 

 Non existen empresas de ocio, ni sendeiros GR o PR, ni Camiño de Santiago 

Os aloxamentos turísticos ou as feiras poderían verse afectados por molestias en fase de obras, pero a 
reducida duración temporal destas, e a dispersión territorial dos traballos, suxiren ausencia de impacto. 

Por tanto, non existe afección ao sector turístico no ámbito de estudo. 

6.3.11.2 Impacto sobre outras actividades económicas 

A afección á estrutura económica do medio de estudo, por parte da reestruturación parcelaria, 
considerouse como impacto positivo en fases de obra e de explotación, polos seguintes motivos: 

 A dispoñibilidade de novos camiños seguros e cómodos, fomenta o desenvolvemento do sector 
turístico e deportivo, polo seu uso para sendeirismo, caza, pesca, deporte, acceso a elementos 
patrimoniais ou naturais antes inaccesibles. 

 A agrupación de leiras suporá un incremento na produtividade potencial das actividades 
agrogandeiras e forestais, ou podería chegarse a unha especialización no sector vinícola, o que directa 
ou indirectamente incide sobre o emprego, a comercialización e distribución de bens e servizos 
profesionais necesarios para o novo modelo produtivo que pode implantarse, e para a venda e 
distribución dos produtos xerados nas novas explotacións. 

 O anterior pode significar un afianzamento da poboación no concello de Caldas, mesmo podería 
xerarse un efecto chamada para traballadores e empresas. 

 A reestruturación implica igualmente un incremento no valor patrimonial das novas leiras fronte ás 
actuais de igual superficie no seu conxunto, por responder mellor aos requisitos de mercado as que 
se atopan agrupadas fronte ás dispersas. 

 É dicir, espérase un refortalecimento das actividades económicas no ámbito de estudo, e polo tanto 
no concello e comarca, o que se potenciará coa reestruturación parcelaria en marcha noutras 
parroquias do concello de Caldas. 

 Este efecto positivo será sinérxico e acumulativo co desenvolvemento esperado no uso do solo. 

En consecuencia, o impacto positivo sobre a estrutura económica sería: 
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 Afección Estrutura Económica.  
Fase de Obra 

Afección Estr. 
Económ 

CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTO Execución Camiños Acondicionamento 

leiras 
F. Explot 

Carácter (+) (+) (+) 
Intensidade (IN) 2 2 2 
Extensión (EX) 2 2 2 
Momento (MO) 2 2 2 
Persistencia (PE)  4 2 2 
Reversibilidade (RV) 2 2 2 
Sinerxía (SI) 2 2 2 
Efecto (EF) 1 1 1 
Periodicidade (PR)  4 2 2 
Recuperabilidade (MC) 4 2 2 
MAGNITUD IMPACTO 29 23 23 
CATEGORÍA IMPACTO Positivo Positivo Positivo 

 Afección ao Patrimonio Cultural 

En principio considérase que a afección ao patrimonio cultural por parte do proxecto podería producirse 
unicamente na fase de obras, xa que non se contempla a afección impredicible que poidan causar os 
propietarios das leiras actuais en fase de formulación, ou os das leiras futuras en fase de explotación. 

Este aspecto valórase no Anexo 03 Patrimonio Cultural, onde apórtase ficha individualizada para cada un 
dos elementos detectados, no ámbito de estudo, durante o presente traballo preventivo, con descritiva 
completa,  información planimétrica e gráfica realizada durante o traballo de campo e recomendacións 
de cara a execución das obras de restruturación parcelaria. 

A Zona de Reestruturación Parcelaria da parroquia de Bemil (Caldas de Reis) caracterízase 
maioritariamente pola ausencia de muros de pedra seca na maior parte do seu ámbito, a excepción dos 
núcleos rurais onde aínda se observan muros destas características nos peches das vivendas e de leiras 
anexas as mesmas, zonas nas que non actuará a parcelaria. Os poucos muros de pedra seca detectados 
na da ZRP, atópanse nun estado precario, polo que non parece que poidan supor impedimento para o 
correcto desenrolo dos traballos a proxectar no desenrolo da ZRP, presentan unha morfoloxía similar: 
pedras irregulares de granito pousadas de forma aleatoria. 

Respecto a proposta de uso dos camiños existentes, o único camiño que presenta afección sobre o 
patrimonio cultural é o Camiño 14 que afecta a área de cautela do elemento ETN-72, Muíño en Paradela: 
(P.Q 1+000), atravesando ao longo de 44 m este ámbito de protección.  

Se ben e certo que ao tratarse dun camiño existente que non precisa de sobreancho e o único traballo 
proxectado consistiría nunha mellora da capa de rodadura, o impacto sobre o contorno de protección, e 
sobre o propio elemento, sería inapreciable, aínda que sería recomendable o balizamento da fronte do 
elemento que da ao camiño para salvagardar a súa integridade de cara ao hipotético desenrolo dos 
traballos que a execución deste camiño poidan supoñer. Por estos motivos estímase o impacto como 
compatible. 

6.4 ANÁLISE DE IMPACTOS RESIDUAIS, ACUMULATIVOS E SINÉRXICOS 

Na análise de impactos realizado, defínense como impactos acumulativos ou sinérxicos, os seguintes, por 
cada fase do proceso de reestruturación: 
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Fase 
Proxecto 

Impacto Residual / Acumulativo / 
Sinérxico 

Magnitude 
de Impacto 

Categoría 
Impacto 

Formulación Afeccións aos Hábitats e Cuberta Vexetal 24 Compatible 

Obras. 
Camiños 

Contaminación Solo 16 Compatible 
Calidade auga 15 Compatible 

Espazos Naturais Protexidos 16 Compatible 
Fauna 14 Compatible 

Paisaxe 22 Compatible 
Estrutura Económica 29 Positivo 

Obras 
Acond. 
Leiras 

Contaminación Solo 22 Compatible 
Calidade auga 26 Moderado 

Espazos Naturais Protexidos 31 Moderado 
Fauna 31 Moderado 

Paisaxe 38 Moderado 
Estrutura Económica 23 Positivo 

Explotación 

Contaminación Solo 32 Moderado 
Calidade auga 26 Moderado 

Espazos Naturais Protexidos 31 Moderado 
Fauna 31 Moderado 

Paisaxe 44 Moderado 
Estrutura Económica 23 Positivo 

Sen contar cos efectos positivos do listado anterior, os valores promedio de efectos sinérxicos, 
acumulativos ou residuais, en cada fase son: 

Fase Proyecto Impacto Residual / 
Acumulativo / Sinérgico 

Magnitud de 
Impacto 

Categoría 
Impacto 

Formulación Promedio 24 Compatible 
Obras. Camiños Promedio 15,6 Compatible 

Obras Acond. Leiras Promedio 30.8 Moderado 
Explotación Promedio 32.8 Moderado 

Conclúese que os efectos acumulativos ou sinérxicos no caso do proxecto de estudo, teñen unha 
magnitude de impacto compatible na fase de formulación e execución de camiños, e unha magnitude de 
impacto moderada en fase de acondicionamento de leiras, e en fase de formulación. 

Dada a escasa magnitude dos impactos sinalados, non é preciso establecer medidas específicas diferentes 
das xa consideradas no programa de Medidas Ambientais deste mesmo EIA. 

6.5 ANÁLISE DE VULNERABILIDADES DO PROXECTO 

 Xustificación 

O presente apartado elabórase en atención ás modificacións que a Lei 9/2018, do 5 de decembro, 
introduciu no artigo 35 da Lei 21/2013, de avaliación ambiental, referente a: 

d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 
cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de 
la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo 
de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe 
justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 
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Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la información 
relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las 
normas que sean de aplicación al proyecto. 

 Metodoloxía e alcance 

Neste capítulo analízase a vulnerabilidade do proxecto no seu conxunto, fronte a accidentes graves ou 
catástrofes, realizando unha avaliación das posibles ameazas, xa sexan de orixe externa (catástrofes) 
como de orixe interna (accidentes graves). Para iso aplícase o seguinte procedemento: 

1. Identificación das ameazas potenciais (internas e externas). 

2. Avaliación preliminar de se as ameazas identificadas desencadean en catástrofes ou accidentes 
graves. 

3. Análise, no seu caso, dos efectos adversos sobre os factores ambientais que poidan causar as 
catástrofes ou accidentes graves identificados na fase anterior. 

Respecto ás ameazas externas, determinarase o risco ou probabilidade de ocorrencia de que ditas 
ameazas poidan desencadear unha catástrofe no sentido que marca a Lei 9/2018 e recolleito no apartado 
de definicións. Neste caso, procederase a realizar unha análise cualitativa, aínda que esta estará baseada 
en datos estatísticos representativos e outras análises de riscos realizados no EsIA e/o por organismos 
oficiais. Se desta análise se conclúe que algunha das ameazas externas pode dar lugar a unha catástrofe, 
avaliaranse os efectos adversos da mesma sobre os factores ambientais enumerados na letra c) do Art 
35.1 da Lei 9/2018. 

Para as ameazas internas, avaliaranse os sucesos accidentais que poderían producirse durante a 
operación co fin de detectar se algún deles pode dar lugar a un accidente grave no sentido da Lei 9/2018, 
para o que se tomou como referencia a metodoloxía proposta pola Dirección Xeral de Protección Civil e 
Emerxencias en 2014, na Guía para a realización da análise do risco ambiental no ámbito do Real Decreto 
1254/1999, prevista para avaliar as consecuencias producidas en escenarios nos que interveñen 
substancias químicas, e aínda que devandito decreto atópase derrogado polo Real Decreto 840/2015, do 
21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos 
que interveñan substancias perigosas, na súa esencia segue vixente a Guía. 

Con ela determinarase o Valor do Risco Ambiental, recollido na citada Guía, dos sucesos accidentais 
identificados para determinar se algún deles podería dar lugar a un accidente grave relevante.  

Posteriormente, analizaranse os efectos adversos sobre os factores ambientais enumerados na letra c) do 
Art 35.1 da Lei 9/2018 dos accidentes graves relevantes que fosen identificados. Neste sentido, cabe 
sinalar que os sucesos accidentais non son en ningún caso actividades propias do proxecto conxunto 
proposto e, por tanto, en circunstancias normais de operación non ocorrerán.  

Os sucesos accidentais teñen unha probabilidade de ocorrencia asociada, de forma que para a súa 
valoración considérase máis apropiado falar de riscos ambientais (e os seus efectos e/o consecuencias 
potenciais) e a metodoloxía máis adecuada para a súa avaliación sería un enfoque de análise de riscos 
ambientais, que se centra en establecer o nivel de risco do “peor escenario posible” de entre os sucesos 
accidentais. 
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O obxectivo principal do enfoque de análise de riscos ambientais durante a fase de planificación dun 
proxecto é reducir mediante a implementación de medidas preventivas e correctoras o nivel de risco 
identificado a niveis aceptables, o que supón reducir o nivel de risco ao máis baixo como razoablemente 
sexa posible (o que en inglés se coñece como nivel “ALARP1”). 

 Ameazas externas 

Os riscos naturais, potencialmente incrementados polo cambio climático, estarían asociados a eventos 
meteorolóxicos extremos tales como choivas torrenciais, que poden desencadear inundacións, 
incomunicación de infraestruturas ou desprendementos, raios, que poden provocar incendios ou 
derrubamentos, e outros.  

Outros tipos de accidentes ou catástrofes debidos a axentes externos, tales como caídas de aeronaves, 
sabotaxes ou atentados terroristas considéranse fóra do alcance deste estudo. 

6.5.3.1 Inundacións 

Segundo recollen os mapas de perigo e de risco de inundación elaborados por Augas de Galicia, a parte 
sur da ZRP de Bemil (Caldas) atópase en zona inundable, para T10, T100 e T500. 

Estas zonas de inundación están vinculadas ao río Umia, e en moi escasa medida aos ríos Follente e 
Bermaña (xa fora do ámbito de estudo, e ao leste do mesmo), ambos na súa unión ao Umia.  

Esta circunstancia prodúcese en ambas marxes do río Umia, ao sur da estrada N-640, e no propio núcleo 
urbano de Caldas de Reis. 

Nesta zona inundable o PXOM de Caldas ten varias clases de solo, principalmente SRPAC (Só rústico de 
especial protección dás augas), tamén aparece SRPO (Solo rústico de protección ordinaria), e SUC (Só 
Urbano Consolidado). 

Por tanto o ámbito de estudo ten alto risco de inundación e probabilidade de ocorrencia, aínda que se 
trata dunha superficie reducida respecto ao total da superficie de reestruturación, polo que a súa 
vulnerabilidade considérase baixa e localizada. 

  
Imaxe 59: Áreas con risco de inundación segundo o PHGC 
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6.5.3.2 Tormentas eléctricas 

En España, segundo as normativas de medición legais e técnicas existentes (CTE, Documento básico DB-
SUA8 e UNE-21186), a media está ao redor de 2 raios por km2/ano, é dicir ao redor dun millón de raios 
ao ano. 

O risco de que se produzan impactos por raios xerados durante as tormentas, defínese mediante a 
densidade de impactos sobre o terreo denominada Ng (nº impactos/ano/km2) cuxos valores en España 
atópanse entre 0,5 a 6. 

No ámbito de estudo, Ng= 1,50 , polo que se considera baixo, tal e como mostra o mapa de densidade de 
impactos do Código Técnico de Edificación (CTE, R.D. 314/2006): 

 
Imaxe 60: Mapa de densidade de impactos de raios sobre o terreo Ng, e detalle de Galicia (Fonte: CTE) 

Esta información confírmase co establecido no documento CLIMATOLOXÍA DE DESCARGAS ELÉCTRICAS E 
DE DÍAS DE TORMENTA EN ESPAÑA (Ministerio para a Transición Ecolóxica, AEMET, publicado en 2019) 
que se mostran no mapa seguinte, que reflicte a densidade de descargas anual por km2, no período 2007-
2016, de forma que o ámbito da ZRP localízase dentro do intervalo: 0,101 – 0,500 raios por km2/ano. 
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Por tanto, considérase que a ameaza por tormenta eléctrica ten unha probabilidade de ocorrencia baixa. 

6.5.3.3 Terremotos 

Segundo o mapa de perigo sísmica de España elaborado polo IGN, con criterios de intensidade e 
aceleración sísmica (período de retorno de 500 anos), no ámbito de estudo hai unha intensidade menor 
de VI, e un valor de aceleración ao redor de < 0,09 g. 

 
Imaxe 61: Perigosidade sísmica de España (período de retorno 500 años). Intensidade 
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Imaxe 62: Valores de aceleración (2015) (Fonte IGN) 

A continuación inclúese unha equivalencia entre a Escala Mercalli e os valores de aceleración e velocidade 
sísmica, así como a percepción do tremor e o potencial do dano. 

 

En base aos mapas de “Peligrosidad Sísmica de España” a zona de proxecto áchase nunha zona onde son 
previsibles sismos de intensidade inferior aos de grao VI, ou de grao VI, así como aceleracións sísmicas ao 
redor de 0,04 – 0,06 g. 

Segundo isto, prevense tremores de percepción moderada ou forte e potencial de dano moi leve ou leve. 
O emprazamento do proxecto atópase nunha zona con perigo sísmico moi baixo, polo que a probabilidade 
de ocorrencia dun terremoto de magnitude significativa considérase moi baixa. 

6.5.3.4 Conclusións de vulnerabilidade ante ameazas externas 

Como síntese da análise realizada, a seguinte táboa mostra a vulnerabilidade do proxecto respecto das 
ameazas externas avaliadas: 

AMEAZA EXTERNA PROBABILIDADE DE OCORRENCIA VULNERABILIDADE DO PROXECTO 
Inundacións Alta Baixa 

Tormentas eléctricas Baixa Moi baixa 
Terremotos Baixa Moi baixa 

A vulnerabilidade do proxecto fronte a inundacións considérase de alta probabilidade, pero só se 
produciría nunha zona pequena e concreta da ZRP, ademais o proxecto pretende facilitar o acceso ás 
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leiras e o incremento do tamaño de parcelas, o que en si mesmo é indiferente á inundación, pero a 
valoración das terras de substitución si pode verse afectada pola súa circunstancia de inundable. 

En calquera caso, ningunha das ameazas externas analizadas sería susceptible de dar lugar a unha 
catástrofe, no sentido establecido na normativa de avaliación ambiental. 

 Ameazas internas 

A metodoloxía de análise baséase na proposta realizada pola Dirección Xeral de Protección Civil e 
Emerxencias, prevista para avaliar a gravidade das consecuencias producidas en escenarios nos que 
interveñen substancias químicas. 

A metodoloxía, adaptada da recomendada por Protección Civil, permite identificar e avaliar o risco dunha 
instalación ou proxecto, caracterizando e parametrizando cada un dos elementos do sistema de risco: 

1. As fontes de risco. 

2. Os sistemas de control adoptados para previr e controlar os riscos ambientais. 

3. Os mecanismos de transporte e extensión dos efectos daniños sobre a contorna. 

4. A vulnerabilidade dos medios receptores sensibles (humano, socioeconómico e biolóxico). 

As fontes de risco neste caso son o transporte de mercadorías perigosas, risco químico, e incendios. 

Por outra banda, os receptores vulnerables serían o medio ambiente e os habitantes da zona. 

6.5.4.1 Transporte de mercadorías perigosas e risco químico 

O proxecto non implica transporte de mercadorías perigosas, nin de risco químico, nin sequera en fase de 
explotación poderían darse traslados de grandes cantidades de fertilizantes, que ante un accidente 
puidesen ser vertidos ao terreo, e por arrastre ata as augas, pois para iso requírese un gran volume de 
fertilizantes que nunca é amoreado polas explotacións agrogandeiras. 

En todo caso o risco químico ou de transporte de mercadorías perigosas podería producirse nas vías de 
comunicación que enmarcan ou se inclúen na ZRP (AP-9, N-640, N-550), e que entrelazan todos os 
territorios de Galicia. 

Segundo o PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL FRONTE A EMERXENCIAS POR ACCIDENTES NO 
TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS POR CARRETERA E FERROCARRIL EN GALICIA. Dirección Xeral 
de Emerxencias e Interior. 2013, en Galicia o 43 % dos accidentes prodúcense na AP-9, a A-6, a A-52, a N-
634 e a PO-552, sendo a N-634 (non pasa polo ámbito de estudo) a estrada que máis accidentes rexistra. 
Engade o Plan anterior que un 36% dos accidentes teñen lugar en estradas secundarias. No 54% dos 
accidentes as mercadorías transportadas son combustibles (gasolinas, gasóleos...). 

O mesmo Plan recolle a descrición de áreas de especial exposición como as zonas frecuentadas polo 
público que estean a unha distancia inferior a 200 metros das principais vías de comunicación que serviron 
de base para a determinación do risco. 

Segundo o anterior, o concello de Caldas de Reis atópase en área de alta risco de exposición, e ten 4 
gasolineiras. 
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Aínda que existe risco de exposición a accidentes de transportes de mercadorías perigosas, este risco vén 
definido polas vías de comunicación, non polo proxecto de reestruturación. As afeccións potenciais ao 
proxecto debido a accidentes de transportes de mercancías perigosas serían a contaminación das augas 
e as terras ao redor da AP-9, a N-640 e a N-550, e a súa probabilidade de ocorrencia é baixa. 

O Plan Básico Autonómico non describe no concello de Caldas ningún Seveso (cidade onde tivo lugar un 
accidente industrial). 

6.5.4.2 Incendios 

En canto a risco de incendio, o ámbito de estudo atópase no Distrito Forestal XIX. CALDAS – O SALNÉS.  

O concello de Caldas de Reis clasificase como Zona de Alto Risco de Incendio (ZAR). 

O risco de incendio en fase de obras podería producirse nos terreos ocupados actualmente por 
plantacións forestais e bosquetes, por faíscas xeradas pola maquinaria de obras (construción de camiños 
ou acondicionamento de leiras), ou pola imprudencia de persoal de obra. Neste caso as consecuencias 
serían danos á vexetación, danos aos bens existentes no lugar de incendio, perigo para a poboación por 
incendio e fume. 

Aínda que a presenza de persoal e maquinaria nunha contorna natural leva consigo a posibilidade de 
aparición de incendios forestais por accidentes ou neglixencias, as medidas preventivas para minimizar o 
risco de incendios e o control e vixilancia da súa correcta aplicación supoñerían un risco baixo de incendio, 
pero dada a gran extensión da superficie de plantación forestal no ámbito de estudo, considérase risco 
alto de incendio en fase de obras . 

En fase de construción hase de dispoñer dun Plan de Prevención de Incendios Forestais. 

En fase de explotación o proxecto, os incendios produciranse por causas alleas ao proxecto, tamén con 
maior probabilidade nas áreas forestais, e neste caso son de aplicación as medidas do PLADIGA anual que 
corresponda. Neste caso, a existencia de mellores camiños de acceso ao monte forestal poden facilitar os 
labores de extinción. Pero por outra banda, tamén facilitan o acceso de persoas alleas ás explotacións, 
que por imprudencia poden causar incendios. 

De maneira que se considera como risco de probabilidade alta de ocorrencia, ao tratarse dunha zona ZAR 
(Zonal de Alto Risco de Incendio), segundo PLADIGA, aínda que por causas alleas ao proxecto, e a 
vulnerabilidade das zonas forestais será alta igualmente. 

Neste caso o risco ambiental de incendio das masas forestais será o mesmo que antes de proxecto. 

6.5.4.3 Conclusións de vulnerabilidade fronte a ameazas internas. 

As conclusións ao respecto, son: 

AMEAZAINTERNA PROBABILIDADE DE OCORRENCIA VULNERABILIDADE DO PROXECTO 
Risco Químico BAIXO BAIXO 

Transporte Mercadorías Perigosas BAIXO BAIXO 
Incendio: Fase Obra BAIXO BAIXO 

Incendio: F. Explotación ALTA ALTA 
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 Conclusións sobre vulnerabilidade do proxecto 

A vulnerabilidade do proxecto fronte a ameazas externas (inundacións, tormentas eléctricas, terremotos), 
é baixa. 

A vulnerabilidade do proxecto fronte a ameazas  internas (risco químico, transporte de mercadorías, 
incendios), é baixa, salvo no caso de incendios en fase de explotación, en que dada a clasificación do 
concello de Caldas de Reis como Zona de Alto Risco de Incendio segundo PLADIGA, considerouse alta 
vulnerabilidade.  

Como medidas de protección fronte a estes riscos, debe dispoñerse dun Plan de Prevención de Incendios 
na fase de obras, e acollerse aos plans específicos de PLADIGA na fase de explotación, ademais os 
responsables da reestruturación en cada unha das fases debe estar en coñecemento dos plans de 
protección civil do concello fronte a emerxencias por accidentes no transporte de mercadorías perigosas 
por estrada  

Non se identificaron efectos ambientais limitantes ao proxecto derivados da vulnerabilidade do proxecto 
ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes naturais, pois en caso de accidente ou de incendio, os 
efectos ambientais sobre o medio produciríanse independentemente da existencia ou non do proxecto.  
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7. MEDIDAS AMBIENTAIS. 

No presente capítulo expóñense as medidas protectoras e correctoras a ter en conta nas distintas fases 
do proceso de reestruturación parcelaria que se levará a cabo na parroquia de Bemil (Concello de Caldas 
de Reis, Pontevedra). 

As medidas indicadas teñen por obxecto minimizar os potenciais impactos, descritos e valorados no 
capítulo 6 IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, mediante a aplicación de 
medidas de prevención e protección do medio natural, social e patrimonial, analizado no capítulo 5, e a 
corrección dos potenciais impactos causados. 

A aplicación de medidas de prevención durante calquera das fases da reestruturación parcelaria, evitarán 
ou reducirán na medida do posible a aparición de impactos.  

Mentres que a aplicación de medidas correctoras se prescriben para o caso de producirse impactos a 
consecuencia das accións do proxecto, e co obxecto de reverter o impacto causado. 

7.1 FASE INICIAL 

Considérase neste caso, como Fase Inicial, ao período entre a aprobación do estudo previo de iniciación 
ea execución do plan de obras (actuacións en infraestruturas rurais colectivas indispensables para a 
reestruturación parcelaria). 

Por tanto, estas medidas descríbense para ser consideradas no deseño e redacción de documentos de 
índole ambiental, así como de proxectos construtivos ou de obras. 

 Exclusión do proceso de reestruturación. 

 Incorporación ás masas comúns 

 Delimitación de zonas de especial sensibilidade.  

o Aspectos Xerais 

o  Elementos do patrimonio natural 

o Elementos do patrimonio cultural 

o Recursos Mineiros. Aproveitamentos de auga mineral 

 Estudo do trazado da rede de camiños. 

 Información continuada aos propietarios e afectados polo proceso. 

 Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación agraria. 

 Información á Dirección Xeral do Catastro. 

 Protección das instalacións de distribución. 

 Protección dos montes veciñais en mano común. 

 Compatibilidade con outros usos.  

 Exclusión do proceso de reestruturación 

Trátase dunha medida viable só nos casos nos que o espazo ou o elemento a protexer se atope nas 
proximidades do perímetro da zona a concentrar, perfectamente delimitado por camiños públicos e con 
acceso.  
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No resto dos casos, a situación de enclave destes hábitats orixinaría multitude de problemas á hora de 
darlles servizo, delimitalos e dar forma regular ás leiras de substitución lindeiras con ditos enclaves. 

A exclusión dun elemento ou espazo singular implica a exclusión de toda a parcela en que se sitúa, por 
conseguinte, de forma previa á definición das parcelas, estudiaranse os distintos elementos identificados 
neste EIA, por se algún deles se puidese axustar ás características esixidas para a súa exclusión, sen que 
comprometa a utilidade do resto da parcela onde se sitúa. 

 Incorporación ás masas comúns 

Trátase dunha medida que se ve limitada pola dedución máxima establecida no artigo 31 da Lei 4/2015 
de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. Por dito motivo só se pode aplicar en casos moi 
concretos. 

A finalidade dos predios integrantes da masa común é a compensación derivada da estimación das 
reclamacións de superficie e das resolucións dos recursos. 

Os predios que conforman a masa común, unha vez declarado firme o acordo, permanecerán adscritas á 
Consellería de Medio Rural, durante o prazo dun ano, para a corrección dos erros detectados no 
procedemento. 

Posteriormente as leiras da masa común resultante serán cualificadas como aptas pola entidade xestora 
do Banco de Terras de Galicia, pasarán a ser de titularidade desta e poranse os predios á disposición das 
persoas titulares das explotacións agrarias integradas dentro do Plan especial de predios de especial 
vocación agraria. 

A titularidade do resto dos bens e dos dereitos que constitúen a masa común e que a entidade xestora do 
Banco de Terras de Galicia cualifique como non aptos para os seus fins, corresponderalle ao concello de 
Caldas de Reis. 

Por conseguinte a inclusión como masa común de elementos ou espazos singulares, non pode 
comprometer a finalidade última da dita figura. 

A inclusión dun elemento ou espazo singular dentro dunha masa común implica a inclusión de toda a 
parcela en que se sitúa, por conseguinte, de forma previa á definición das parcelas, estudaranse os 
distintos elementos identificados neste EIA, por se algún deles merecese a súa inclusión para a súa xestión 
final polo concello. 

 Delimitación de zonas de especial sensibilidade. Aspectos Xerais 

Co fin de asegurar e manter os valores ecolóxicos e culturais de determinadas áreas sensibles e evitar a 
súa alteración, definiranse e delimitarán a priori, as denominadas  zonas de especial sensibilidade, ás cales 
se lles aplicará posteriormente diferente tratamento en canto a consideracións para o trazado e deseño 
de camiños, asignación de leiras, medidas de protección, etc. 

As zonas de especial sensibilidade poderían ser de diferente natureza, como: 

 Elementos naturais de especial protección ou de importancia destacable: Rede Natura, Reservas da 
Biosfera, International Bird Areas, Vexetación arbórea con interese ecolóxico e paisaxístico, Humedais 
protexidos, áreas de potencilidade ou presenza de especies ameazadas ou protexidas, etc 
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 Rede hidrográfica e Humedais (non protexidos): Leitos, DPH, Zona de Policía de Augas, humedais. 

 Elementos patrimoniais: Elementos arqueolóxicos, etnográficos, arquitectónicos, Bens de Interese 
Cultural, Camiño de Santiago e outras proteccións establecidas na materia.  

 Áreas de Especial Interese Paisaxístico. 

 Elementos xeolóxicos: xeoparques, Lugares de Interese xeolóxico. 

As zonas de especial sensibilidade consideradas neste estudo fan referencia a aquelas recollidas 
especificamente nos informes a consultas para a elaboración do EPI (Estudo Previo de Iniciación), así como 
ás identificadas no estudo do medio (capítulo 5). 

Os elementos sinalados polos informes sectoriais son os seguintes: 

 Segundo o informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural (4/10/2021): 

o Humedais 

o Masas boscosas de especies autóctonas  

o Vexetación de ribeira 

 Segundo o informe do Servizo de Montes (de 29/06/2021): 

o Frondosas autóctonas. 

 Segundo o informe da Direccion xeral de Patrimonio Cultural (15/04/2021): 

o Non atravesar zonas de protección do patrimonio cultural salvo que sexa estritamente 
necesario 

o Cando se traballe sobre camiños existentes, procurar manter cando menos un bordo do 
camiño vello coa vexetación existente e os muros de pedra 

o Contorno dos bens declarados de interese cultural (BIC) e catalogados: deberase 
conservar maioritariamente a estrutura parcelaria e camiños existentes 

o preservación dos camiños tradicionais e corredoiras que se identifiquen no estudo do 
patrimonio cultural, e que non estean incluídas na rede de camiños principais 

o Recomendase que os xacementos arqueolóxicos de maior extensión se incorporen a unha 
masa común. 

o Elementos etnográficos de uso público como pontellas, fontes, pozas de rego, cruceiros, 
etc..., deberán quedar en zonas exentas de reparcelación e garantir o seu acceso. 

 Preservación dos camiños tradicionais e corredoiras que se identifiquen no estudo do patrimonio 
cultural, e que non esten incluídas na rede de camiños principais 

 Recoméndase que os xacementos arqueolóxicos de maior extensión incorpórense a unha masa 
común. 

Elementos etnográficos de uso público como pontellas, fontes, pozas de rega, cruceiros, etc..., deberán 
quedar en zonas exentas de reparcelamento e garantir o seu acceso 

 Segundo o informe da Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Empresa e 
Innovación - Enerxía e Minas (06/04/2021): 

o Zonas de restriccións dos aproveitamentos de auga mineral, industrial e de manancial 
“Balneario Davila” e “Balneario de Acuña”. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
215 

 

Atendendo ao establecido nos informes a consultas para a elaboración do EPI (Estudo Previo de 
Iniciación), as zonas mencionadas especificamente para a súa preservación, serían: 

 Elementos do patrimonio natural 

 Elementos do patrimonio cultural 

 Recursos Mineiros. Aproveitamentos de auga mineral 

 Delimitación de zonas de especial sensibilidade. Elementos do patrimonio natural 

Na ZRP proposta en Bemil (concello de Caldas de Reis), identifícanse as seguintes zonas que poden 
considerarse de especial sensibilidade, segundo os informes de organismos, e a observación en campo: 

 Leitos, e a súa vexetación ripícola asociada, descritos nos apartados 5.1.7. e 5.2.1. Destacan os 
seguintes leitos: Río Umia, Río de Follente, Rego da Pedra Torta o el Rego de Gabián. 

Na definición das parcelas incluirase a delimitación precisa da zonificación do Dominio Público 
Hidraúlico (DPH), tanto da súa zona de policía (100 m) como da súa zona de servidume (5 m). 

Proporcionarase ao propietario das parcelas afectadas polo DPH, información respecto dos usos 
permitidos en cada unha das zonas, e as autorizacións necesarias para cada uso, en aplicación do Real 
decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se proba o texto refundido da Lei de Augas e do 
Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. 

Recalcarase a necesidade de autorización por parte de Augas de Galicia para a corta de vexetación na 
zona de servidume, e a obriga de permitir-a circulación libre nela. 

 Outras masas forestais de interese, como son os bosquetes de frondosas (carballeiras) descritos no 
apartado 5.1.7 e 5.2.1.  

Estas zonas de especial sensibilidade son áreas que presentan un apreciable interese ecolóxico, 
estando constituidas por formacións arbóreas autóctonas, que proporcionan un refuxio idóneo para 
a fauna, ademais de achegar á paisaxe unha elevada naturalidade. Dentro destas zonas están as 
masas arboradas que están dispersas polo territorio da ZRP e a vexetación presente contorna aos 
leistos do Río Umia, Río de Follente, Rego da Pedra Torta o el Rego de Gabián, así como os diversos 
arroios que hai na zona. 

Destacan tamén no núcleo de Bemil a Carballeira de Bemil (S-003) e no núcleo de Outeiro a Carballeda 
do Outeiro (O-005), que ademais de se trataren dunhas masas de frondosas, encóntranse no Catálogo 
do Patrimonio do Concello de Caldas de Reis, vinculadas ás igrexas e outros elementos patrimoniais, 
polo que se consideran protexidas polo PXOM de Caldas de Reis. 

Nos documentos que forman as bases de reestruturación parcelaria deben incluírse estas zonas 
cunha valoración que inclúa tanto o valor do propio terreo como valor da masa forestal.  

Proporcionarase ao propietario das parcelas a información respecto dos usos permitidos nas zonas 
arborizadas. 

Recalcarase a necesidade de tramitar de forma previa calquera corta que se realice sobre a vexetación 
da parcela, ben por medio da comunicación responsable ou de solicitude de autorización, en 
aplicación do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros 
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e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión 
privada na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Con carácter xeral, na fase de redacción das Bases, estudarase a viabilidade de incluír algúns destes 
elementos do patrimonio natural nas superficies a excluír (según se recoge en el apartado 7.1.1) ou nas 
masas comúns (según se recoge en el apartado 7.1.2). 

En fases posteriores estudarase tamén a posibilidade de que as parcelas onde se sitúan estas formacións 
se manteñan cos actuais propietarios, co obxecto de que sigan coa labor de conservación que levan 
realizando ata a data.  

En caso de novos propietarios informarase aos mesmos do valor das formacións singulares e das medidas 
adecuadas para a súa protección. 

Outras destas medidas refírense aos plans de cultivos e mantemento de vexetación existente, cuxa 
aplicación estará supeditada á ocupación e manexo do predio por cada propietario, que recibirá 
información ao respecto.  

Como se sinalou no punto 7.1.9, o Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación agraria, ten 
previsto o mantemento dos usos actuais das distintas parcelas. 

Para minimizar as afeccións ao patrimonio natural, as consideracións establecidas en relación ás vías 
asociadas á reestruturación, serán consideradas no deseño das mesmas, sempre que sexa tecnicamente 
posible: 

 Os viais axustaranse á topografía do terreo para minimizar o movemento de terras e reducir os 
impactos. O modelado dos noiros e o trazado dos viais evitará formas demasiado artificiais 
procurando que o cambio de pendentes sexa gradual, integrándose co medio natural e por extensión 
coa paisaxe. 

 Esta asimilación á fisiografía da contorna debe entenderse tamén no seu trazado, evitando os 
rectilíneos, tendendo a seguir as curvas de nivel do terreo. Evitarase o efecto cuadrícula tan habitual 
nas reestruturación parcelarias. 

 Os viais que se deseñen deben ter moi presente a biocenose e a paisaxe, evitando a afección aos 
hábitats máis sensibles e importantes. 

 Adoptaranse as medidas pertinentes que garantan que non se orixinen desprendementos, fenómenos 
erosivos, contaminantes ou cambios hidrolóxicos. 

 Aproveitarase ao máximo posible a existencia de antigos accesos para o trazado das novas pistas. 

 No caso de que nos camiños de servizo se necesite habilitar pasos canadenses, deberanse deseñar as 
medidas necesarias que posibiliten o escape dos pequenos vertebrados que poidan caer ao foxo. 

 Delimitación de zonas de especial sensibilidade. Patrimonio Cultural 

Este apartado fai referencia aos elementos patrimoniais recollidos no Anexo 3 Patrimonio Cultural, do 
presente EIA, onde se inclúe o resultados da prospección arqueolóxica.  

Durante o desenrolo do presente traballo preventivo, detectáronse os seguintes elementos do patrimonio 
cultural dentro do ámbito de estudo (200m en derredor do perímetro da ZRP): 

 PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO: 13 elementos. 
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 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 8 elementos. 

 PATRIMONIO ETNOGRÁFICO: 71 elementos (dous deles inéditos). 

 VIAIS CULTURAIS: 1 elemento. 

 ESPAZOS PROTEXIDOS: 2 elementos. 

Ademais deste conxunto de elementos situados dentro do ámbito de estudo, na planimetría aportada no 
apéndice 2 deste documento, incluíronse 3 elementos do patrimonio cultural fora deste ámbito, ben pola 
proximidade dos mesmos ou por que os contornos de protección compartidos, situados parcialmente 
dentro da ZRP, incluían estes elementos aínda que fora do mencionado ámbito:  

 X-015 / GA36005015 – Vila de Caldas de Reis  

 X-017 / GA36005017 – A Reitoral – Cruz de Outeiro 

 E-295 – Hórreo en A Lavandeira 

De forma Xeral, nestas áreas é preciso: 

 Respectar as áreas de delimitación de elementos patrimoniais. 

 Nas áreas de cautela unicamente se poderá actuar baixo a autorización da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural, para o cal, de forma previa, será preciso presentar ante a citada D.X. un Proxecto 
de Control e Seguimento Arqueolóxico elaborado por un arqueólogo cualificado. 

No deseño das actuacións que se van realizar no contorno dos elementos do patrimonio cultural 
cumpriranse, na medida do tecnicamente posible, as indicacións sinaladas no Informe da D.X de 
Patrimonio cultural (Informe de data 15/04/2021) e nos posteriores que se emitan. 

 A rede de camiños deberá apoiarse na medida do posible sobre os camiños rurais xa existentes, non 
atravesando as zonas de protección do patrimonio cultural salvo que sexa estritamente necesario. 

 As trazas dos novos camiños buscarán respectar a vexetación de bordo dos camiños antigos cando 
coincidan en traza, mantendo cando menos un bordo do camiño vello coa vexetación existente e os 
muros de pedra. 

 Os camiños que rematen nos núcleos tradicionais deberán ir reducindo o seu ancho a medida que se 
achegan a eles, progresivamente ata acadar o ancho do camiño no que desembocan, evitando 
transicións bruscas entre anchos, xa que logo no interior destes núcleos os viais son, normalmente, 
moito máis estreitos. 

 No contorno dos bens declarados de interese cultural (BIC) e catalogados deberase conservar 
maioritariamente a estrutura parcelaria e camiños existentes, co obxecto de non modificar a paisaxe 
que os arrodea. 

 Respecto do deseño do novo parcelario, deberase prever o seu axuste o máis posible ao existente, 
conservando o maior número posible de elementos conformadores da paisaxe rural, sobre todo nas 
áreas de protección dos elementos do patrimonio cultural, permitíndose agrupar parcelas de reducida 
extensión para unificar e facilitar o cultivo, pero sen introducir novas liñas, alleas ás existentes, que 
desfiguren o carácter tradicional destas áreas. 

 Así mesmo, o deseño das futuras leiras deberá ser coherente coa preservación dos camiños 
tradicionais e corredoiras que se identifiquen no estudo do patrimonio cultural, e que non estean 
incluídas na rede de camiños principais, de xeito que podan seguir en uso ou dar acceso ás parcelas. 
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 Tendo en conta que a paisaxe tradicional está caracterizada pola abundancia de valos artesanais de 
pedra que delimitan as actuais leiras e camiños, así como de lindes vexetais formados por ringleiras 
de árbores e/ou arbustos, sería axeitado que estes se tiveran en conta no deseño das futuras parcelas 
co fin de facer coincidir, na medida do posible, os antigos e os novos lindeiros de leiras e así conservar 
estes elementos tan característicos desta paisaxe galega. Os elementos de valor etnográfico e cultural 
que por forza haxa que retirar, deberán ser obxecto de recuperación, desmontándoos e 
aproveitándoos para definir as novas leiras. 

 Recomendase que os xacementos arqueolóxicos de maior extensión se incorporen a unha masa 
común. 

 Elementos etnográficos de uso público como pontellas, fontes, pozas de rego, cruceiros, etc.…, 
deberán quedar en zonas exentas de reparcelamento e garantir o seu acceso. 

 Aos efectos de autorización ou informe do proxecto de obras (camiños principais e secundarios e de 
ser o caso obras de acondicionamento de leiras ou acceso a predios), o promotor achegará xunto co 
proxecto construtivo (en soporte dixital e capa arquivo Shapefile), unha avaliación do impacto do 
proxecto sobre o patrimonio cultural cun catálogo de bens culturais, elaborado en base aos resultados 
dunha prospección arqueolóxica, con metodoloxía intensiva, da totalidade do trazado da rede de 
camiños, tanto dos de nova construción, como dos acondicionamentos así como das zonas nas que 
se prevé realizar provisións ou aloxar o parque de maquinaria, casetas de obra, etc. A tal fin, 
presentarse para a súa autorización por esta DXPC, un proxecto de intervención arqueolóxica, de 
acordo co establecido no Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade 
arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 150 do 06.08.1997). 

 Como medida de protección de carácter transversal, en canto á súa aplicación durante todo o proceso 
de reestruturación parcelaria, é necesario que se informe ás persoas propietarias dos predios 
localizados no contorno de protección de bens culturais, das obrigas establecidas no artigo 32 da Lei 
do patrimonio cultural de Galicia, en canto á súa conservación, mantemento custodia debida para 
evitar a súa perda, destrución ou deterioro, así como do réxime xurídico das intervencións nos bens 
de interese cultural e catalogados e no seu contorno de protección. 

En fases posteriores estudarase a posibilidade que as parcelas onde se sitúan os elementos catalogados 
se manteñan cos actuais propietarios, co obxecto de que sigan co labor de conservación que levan 
realizando ata a data.  

Na definición das parcelas incluirase a delimitación precisa dos elementos identificados. 

Proporcionarase ao propietario da parcela, información respecto dos usos permitidos en cada unha das 
zonas, e as autorizacións necesarias para cada uso, ante a D.X de Patrimonio cultural. 

Recalcarase a necesidade de autorización por parte da D.X de Patrimonio cultural para calquera actuación 
no elemento catalogado e na súa área de cautela.  

 Delimitación de zonas de especial sensibilidade. Recursos Mineiros. Aproveitamentos de auga 
mineral 

Tal e como se sinala no punto 5.1.4.4, non existen usos mineiros dentro do perímetro da ZRP. 

Dentro do perímetro da ZRP inclúese parte das zonas de restricións medias (ZME) e mínimas (ZMI) dos 
aproveitamentos de auga mineral, industrial e de manancial “Balneario Davila” e “Balneario de Acuña”. 

O Balneario de Acuña conta con varios mananciais cualificados coa seguinte protección: 

 Pol. A: Manantial Fonte dos Ollos. Protección máxima (ZMA)  
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 Pol. B: Pozo Acuña. Protección mínima (ZMI) 

 Pol C: Pozo de Acuña. Protección media (ZME)  

 Pol D: Protección media (ZME) 

As zonas de restricións máximas (ZMA) dos balnearios sitúanse no núcleo de Caldas, a suficiente distancia 
do ámbito de estudo para que poidan verse afectados por modificacións puntuais do perímetro da ZRP. 

Para protexer as zonas de restricións media e mínima, nas zonas afectadas pola ZRP manteranse as 
prohibicións de uso establecidas no anexo I, do Decreto 116/2001, do 10 de maio, polo que se modifica o 
Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se proba o Regulamento de aproveitamento de augas 
mineiro-medicinais, termais e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

  

  

 Estudo do trazado da rede de camiños. 

Nesta fase deseñouse unha proposta de camiños principais que deberá ser detallada en fases posteriores. 

7.1.7.1 Directrices xerais 

Para o trazado da proposta inicial seguíronse as directrices xerais que se recollen deseguido. Estas 
directrices serán de aplicación para o trazado dos camiños na fase de redacción dos proxectos de accesos 
principais e secundarios. 

1. Os viais axustaranse á topografía do terreo para minimizar o movemento de terras e reducir os 
impactos. O modelado dos noiros e o trazado dos viais evitará formas demasiado artificiais 
procurando que o cambio de pendentes sexa gradual, integrándose co medio natural e por extensión 
coa paisaxe  

2. Esta asimilación á fisiografía do contorno debe entenderse tamén no seu trazado, evitando os 
rectilíneos, tendendo a seguir as curvas de nivel do terreo. Evitarase o efecto cuadrícula tan habitual 
nas reestruturación parcelarias. 

3. Os viais que se deseñen deben ter moi presente a biocenose e a paisaxe, evitando a afección aos 
hábitats máis sensibles e importantes. 
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4. Adoptaranse as medidas pertinentes que garantan que non se orixinen desprendementos, fenómenos 
erosivos, contaminantes ou cambios hidrolóxicos. 

5. A rede de camiños apoiaranse, na medida do posible sobre os camiños rurais xa existentes, non 
atravesando as zonas de protección do patrimonio cultural salvo nos casos estritamente necesarios. 

6. As trazas dos novos camiños buscan respectar a vexetación de bordo dos camiños antigos cando 
coincidan en traza, mantendo cando menos un bordo do camiño vello coa vexetación existente e os 
muros de pedra no seu caso. 

7. Os camiños que rematen nos núcleos tradicionais deberán ir reducindo o seu ancho a medida que se 
achegan a eles, progresivamente ata acadar o ancho do camiño no que desembocan, evitando 
transicións bruscas entre anchos, xa que logo no interior destes núcleos os viais son, normalmente, 
moito máis estreitos. 

8. Sempre que sexa tecnicamente posible, no contorno dos bens declarados de interese cultural (BIC) e 
catalogados deberase conservar maioritariamente os camiños existentes, co obxecto de non 
modificar a paisaxe que os arrodea. 

9. A realización de novas pistas, así como a ampliación de pistas existentes, e a modificación do relevo 
natural nas áreas de protección dos elementos do Patrimonio Cultural, terá carácter excepcional e, 
en todo caso requirirá a elaboración dun estudo de detalle da contorna do elemento afectado. 

10. No caso de que nos camiños de servizo necesítese habilitar pasos canadenses, deberanse deseñar as 
medidas necesarias que posibiliten o escape dos pequenos vertebrados que poidan caer ao foxo. 

Por tanto, requírese axustar o deseño dos camiños futuros aos seguintes aspectos, co obxectivo de 
minorizar os seus potenciais impactos sobre o medio biótico, abiótico e perceptual: 

- Respectar na medida do posible as áreas sensibles propostas no presente EsIA. 

- Avaliar a necesidade xustificada de trazar camiños por áreas definidas como zonas sensibles (cautela 
patrimonial, policía de augas, vexetación arbórea destacable), se non é posible trazalos por outros 
terreos de menor sensibilidade. 

- Adaptar o trazado de viais principais e secundarios, na medida do posible, á topografía do terreo, 
para reducir a xeración de noiros de grandes dimensións, que por outra parte poderían fomentar os 
fenómenos erosivos. 

- Deseñar os noiros de camiños de forma que non se xeren fortes pendentes, ou polo menos de 
pendentes similares ao terreo circundante. 

- En terreos con pendente, procurar o deseño do novo viario seguindo as curvas de nivel, evitando na 
medida do posible os trazados rectilíneos, e os trazados en cuadrícula artificial. 

- Aproveitar, na medida do posible o trazado de camiños actuais, nos que se conservará parte da 
fisionamía existente no referente a muros de pedra e lindes arboradas, polo menos nunha das súas 
marxes. 

- Axustar o ancho e características da capa de rodadura ao terreo no que se desenvolve cada camiño, 
de forma que proporcione o servicio adecuado pero se reduza o impacto visual nos terreos que así o 
requiran.  

7.1.7.2 Deseño de vías e accesos 

Tal e como se recolle no Informe da Deputación Provincial, o deseño das novas vías e accesos recollido 
nos proxectos de accesos principais e secundarios cumprirán a normativa aplicable, con especial atención 
o prescrito na Orde de 23 de maio de 2019, pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas 
súas vías de servizo. 
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Nestes proxectos terase en conta que os novos accesos ás estradas provinciais deberán contar coa 
preceptiva sinal horizontal e vertical de STOP previo ós entronques cos viais provinciais. 

Os proxectos deseñarán á adecuada condución das augas pluviais dos viais, evitando que as augas de 
escorredura dos mesmos vertan sobre os viais provinciais. 

 Información continuada ós propietarios e afectados polo proceso 

Transmitir información é fundamental non só para coñecer as distintas fases do proceso de 
reestruturación parcelaria senón tamén para minimizar os impactos que se producen pola incerteza sobre 
a situación das novas leiras nas zonas de concentración, como son: proliferación de peches das antigas 
parcelas que o propietario quere conservar e pensa que desta maneira non a perderá, isto condiciona o 
novo deseño; abandono do cultivo sobre todo os plurianuais como a vide pola mesma razón, etc. 

Xunto coa información directa ao agricultor, é conveniente que o concello vixíe as novas construcións e 
se aplique a lexislación en materia de reestruturación parcelaria de tal maneira que se informe 
previamente polo servizo de Estruturas Rurais se é autorizable a obra. 

Estudarase a posibilidade de habilitar unha partida no proxecto de acondicionamento de predios para 
indemnizar aos propietarios daquelas árbores diseminadas (frondosas de crecemento lento que non se 
encontren dentro das zonas de protección ou conservación), de tal maneira que ao perder a parcela de 
achega non os corte e pasen gratuitamente ao novo propietario do predio onde se sitúan, quedando este 
propietario obrigado a non cortalo podendo realizar o aproveitamento tradicional. Este punto é moi 
importante que se poña en coñecemento dos propietarios de tal maneira que se minimice o impacto 
negativo que provoca a corta indiscriminada de árbores nas zonas de reestruturación parcelaria. 

 Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación agraria 

Previamente á aprobación das bases redactarase e aprobarase o Plan de Ordenación de Predios de 
Especial Vocación agraria.  

Neste plan serán tidos en conta os instrumentos de ordenación urbanística e as directrices de ordenación 
do territorio de Galicia, así como as limitacións legais que eventualmente poidan afectar os diferentes 
cultivos e aproveitamentos en áreas específicas. Así mesmo, poderase ter en conta calquera iniciativa que 
incida na mitigación e adaptación para os efectos do cambio climático. 

Inicialmente está previsto que o Plan manteña os usos que actualmente se realizan nos terreos afectados 
pola reestruturación. 

 Información á Dirección Xeral do Catastro 

O resultado final do procedemento de reestruturación parcelaria deberá ser comunicado pola 
administración actuante á Dirección Xeral do Catastro. 

Para que sexa posible a incorporación ao catastro das novas leiras de substitución, o perímetro exterior e 
interior da zona deberá coincidir co resto do parcelario catastral. 

A alteración cartográfica das leiras afectadas terá que respectar a delimitación do resto das lindeiras 
resultantes da cartografía catastral, de forma que a delimitación do conxunto de parcelas resultante da 
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alteración ou modificación, coincida coa delimitación do conxunto de parcelas extraídas da cartografía 
catastral, cunha tolerancia nos seus vértices de +/-1 cm. 

 Protección das instalacións de distribución 

Durante os traballos de redacción das bases da reestruturación parcelaria procederase á consulta dos 
trazados de distribución ás empresas públicas ou privadas responsables destes. 

As principais redes de distribución que se vai investigar serán as seguintes: 

• Rede de Gas canalizado: Empresa responsable Nedgia Galicia, SA 

• Rede de Electricidade: Empresa responsable UFD Distribución Electricidad, S.A. 

• Redes de telecomunicacións.  

• Rede de abastecemento. Servicio Municipal de Augas do Concello de Caldas de Reis 

• Rede de saneamento. Servicio Municipal de Augas do Concello de Caldas de Reis 

En todo caso, atenderase ao cumprimento dos regulamentos e normas técnicas vixentes en relación coas 
condicións de seguridade e distancias mínimas ás instalacións de distribución, localizadas dentro do 
perímetro da reestruturación, en particular as seguintes: 

 Rede Gas: Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de 
transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de 
instalacións de gas natural, artigo 111.   

 Rede eléctrica: Real decreto 223/2008, de 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre 
condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, ou a norma anterior en función do ano de posta en servizo. 

  Protección dos montes veciñais en mano común 

No perímetro inicial da reestruturación incluíronse terreos de montes que non están deslindados. 

Segundo o informe do técnico do distrito forestal XIX Caldas – Salnés, os montes en man común de Bemil 
e Paradela de Bemil teñen entidade suficiente por superficie e consolidación (solo rústico de protección 
forestal), para ser aproveitados de maneira viable dende o punto de vista forestal, podendo quedar 
excluídos desta nova parcelación, polo que na fase de redacción das bases de reestruturación estudarase 
a viabilidade da devandita exclusión. 

Na fase de redacción das bases de reestruturación farase un estudo da propiedade e esta información 
comunicárase aos afectados para que formulen as alegacións oportunas; é nesta fase cando se avaliarán 
os terreos forestais afectados e a súa titularidade, así como a conveniencia de ampliar a superficie incluída 
na reestruturación. 

En todo caso o Plan de Ordenación de predios de especial vocación agraria, ten previsto inicialmente 
manter os usos actuais dos terreos, polo que a vocación forestal deles non se verá afectada. 

Sempre que sexa tecnicamente posible, os terreos dos montes veciñais serán asignados aos seus actuais 
propietarios. 
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  Compatibilidade con outros usos 

A reestruturación proposta parte da base do respecto dos usos existentes na actualidade, polo que 
sempre que sexa tecnicamente posible, asignarase ás parcelas, o uso maioritario existente. 

Igualmente, sempre que sexa tecnicamente posible, procurarase conceder as novas parcelas, ó 
propietario maioritario dela. 

Esta asignación de parcelas aos seus actuais propietarios terá especial relevancia cando as ditas parcelas 
inclúan elementos ou zonas singulares, xa que permitirá que o actual propietario siga conservando os 
ditos espazos como veu facendo ata a data. 

No perímetro proposto inclúense zonas suxeitas a transformacións urbanística ao estar clasificadas polo 
PXOM como solo urbanizable, en concreto ámbitos de solo urbanizable non delimitado SUND_I-02 e 
SUND-I-03; e ámbitos de solo urbanizable delimitado SP-1-I; SP-10-T; SP-5-I, SP-7-I; SP-16-I; SP-17-I; SP-
17-I; SP-18-I; SP-19-I e SP-20-I. Parte de estes ámbitos figuran identificados no listado de actuacións do 
anexo I do Plan sectorial de áreas empresarias de Galicia, aprobado definitivamente por Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia do 30.04.2014. 

Estudiarase co Concello de Caldas de Reis a conveniencia de excluír estes ámbitos da ZRP. 

  Decreto de Reestruturación 

7.1.14.1 Eliminación de arboredo natural 

Comunicaráselles ós propietarios, dende o primeiro momento, os criterios de actuación para a 
preservación de hábitats, en especial dos arboredos, así como a obriga de obter autorizacións para a corta 
de especies arbóreas. Comunicaráselles que se realizan algún aproveitamento do predio distinto do 
tradicional modificarán o valor das parcelas de achega. Neste sentido aplicarase con todo rigor a 
normativa reestruturadora esixindo dos propietarios que pretendan realizar calquera tipo de actuación 
nas terras obxecto de reestruturación autorización previa do servizo de infraestruturas agrarias, 
incoándose expedientes sancionadores contra os propietarios que infrinxan esta ou outra obriga 
establecida legalmente. 

7.1.14.2 Labra de matogueiras 

Comunicaráselles aos propietarios a obriga de non realizar actuacións de labra que non estean baseadas 
nas necesidades da actividade agraria que exercen, e que teñan como obxectivo alterar a clasificación das 
terras durante o proceso de reestruturación. Neste sentido aplicarase con todo rigor a normativa 
reestruturadora esixindo dos propietarios que pretendan realizar calquera tipo de actuación nas terras 
obxecto de reestruturación autorización previa do servizo de infraestruturas agrarias, incoándose 
expedientes sancionadores contra os propietarios que infrinxan esta ou outra obriga establecida 
legalmente. 

7.1.14.3 Cerramento de leiras e novas edificacións 

Comunicaráselles aos propietarios a necesidade de obter, previamente a calquera actuación neste 
sentido, as preceptivas licenzas e permisos pertinentes en cada caso. Neste sentido aplicarase con todo 
rigor a normativa reestruturadora esixindo dos propietarios que pretendan realizar calquera tipo de 
actuación nas terras obxecto de reestruturación autorización previa do servizo de infraestruturas agrarias, 
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incoándose expedientes sancionadores contra os propietarios que infrinxan esta ou outra obriga 
establecida legalmente. 

 Elaboración dos Proxectos de obras inherentes á reestruturación. 

7.1.15.1 Deseño da nova rede de camiños. 

Na proposta de rede principal de camiños do presente EIA, considéranse soamente os camiños existentes. 

Se finalmente fose necesaria a execución dalgún novo camiño para dar servizo a algunha parcela, no 
deseño do trazado dos mesmo respectaranse as condicións recollidas no apartado 7.1.7. 

7.1.15.2 Localización de instalacións provisionais 

Co fin de diminuír a importancia dos impactos derivados da xeración de ruído, emisión de gases e 
levantamento de po, obstaculización do tráfico e ocupación do solo, definirase, no Proxecto de obras de 
reestruturación, a localización da zona ou zonas destinadas a casetas de obra, parque de maquinaria, 
amoreamentos de materiais, almacenamento de residuos, etc.., cos criterios seguintes: 

 Non se situarán a menos de 100 m dos leitos. 

 Non se situarán nas áreas de respecto do patrimonio cultural. 

 Preferentemente situaranse en parcelas que xa estean sinaladas como áreas degradadas, ou no seu 
defecto, que se correspondan coas unidades ambientais non asociadas con hábitats naturais da 
Directiva 92/43/CEE o elementos singulares identificados no presente EIA. 

7.1.15.3 Movementos de terras 

Como criterio xeral, o proxecto de camiños, tentará minimizar o impacto sobre a xeomorfoloxía da zona 
de reestruturación, adaptando o deseño da rede de camiños e do novo parcelario á topografía existente. 
Isto minimizará a xeración de sobrantes dos movementos de terra, pero no suposto de que finalmente 
sexa necesario xeralos, procurase a reutilización dos sobrantes de terras na propia obra. No caso que non 
sexa posible a reutilización de todos os sobrantes na obra, os criterios para definir zonas para a deposición 
dos sobrantes serán os seguintes: 

 No caso de que existan no contorno, ocos procedentes de actividades extractivas abandonadas ou de 
movementos de terras, primará o seu uso fronte a outras zonas, sempre que sexa técnica e 
economicamente viable e non se atopen naturalizados e integrados no contorno. 

 Non se poderán seleccionar zonas pertencentes ás unidades ambientais seguintes:  

o UA1. Canles  e ribeiras fluviais. 

o UA2. Frondosas autóctonas 

 Non se poderán, salvo autorización previa do organismo competente, seleccionar zonas situadas nas 
áreas de respecto do patrimonio cultural. 

 Non se poderán utilizar para este fin as zonas de servidume dos cursos fluviais, as zonas de pendente 
próximas a estes, nin as que interferiran na rede natural de drenaxe. 

A localización de sobrantes será sometida a solicitude de autorización correspondente. 

No suposto de que no proxecto se prevexa a realización de voaduras, definiranse as características e 
disposición dos medios necesarios para evitar a proxección de fragmentos de rocha ao contorno. 
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7.1.15.4 Materiais de obra 

 Non se incluirá no proxecto a incorporación ou emprego de materiais tóxicos, tanto para os operarios 
como para o medio natural. 

 No emprego de formigón, preverase o súa subministración en planta, restrinxíndose a súa elaboración 
na propia obra. 

 No caso de se prevexa a necesidade de precisar material de canteira para o desenvolvemento das 
obras, darase prioridade de que este proveña de explotacións autorizadas. 

7.1.15.5 Residuos 

O proxecto construtivo incluirá o preceptivo anexo de xestión de residuos, onde se incluirán a 
identificación e cuantificación dos mesmos e as medidas oportunas para que os distintos residuos 
producidos se almacenen en condicións adecuadas de hixiene, seguridade e segregación, garantindo, en 
todo caso, que non se produzan afeccións ao ambiente. 

Preverase así mesmo, as alternativas de xestión dos residuos que se xeren, en función da súa natureza e 
conforme a lexislación vixente, primando a súa reciclaxe ou reutilización fronte á vertedura. 

7.1.15.6 Deseño do novo parcelario 

 Como criterio xeral, o deseño do novo parcelario procurará respectar a ordenación de usos actual, 
reflectida na planimetría correspondente, mantendo e promovendo, na medida do tecnicamente 
posible, os usos tradicionais, co obxectivo de manter un grao de diversidade dentro do territorio que 
permita o seu uso múltiple e o aproveitamento das diferentes oportunidades que ofrece. 

 Evitarase alterar a topografía do territorio, adaptando os predios de substitución á topografía 
existente e limitando as obras de nivelación ás requiridas para mellorar o aproveitamento das 
parcelas. Sempre que sexa posible, conservaranse os bancais existentes á hora de configurar os 
predios de substitución. 

 Nas leiras incluídas nas unidades ambientais singulares ou afectadas pola área de respecto dalgún 
elemento do patrimonio cultural conservarase, na medida do posible, a mesma titularidade nas leiras 
de substitución. 

 Sempre que sexa tecnicamente posible, buscarase a integración paisaxística dos predios resultantes, 
mediante a conservación do maior número posible de elementos lineais de interese ambiental, 
lindeiros arborizados, valados de pedra, etc. Para acadar isto, procurarase axustar na maior medida e 
lonxitude posibles, os límites dos predios de substitución aos citados elementos, tratando de 
conservar os valados que coincidan con lindeiros. 

 En aqueles lavadoiros, fontes o muíños de carácter comunitario, que vexan afectado o seu accesos, 
proxectarase a reposición do mesmo, peonil ou rodado, en función da situación e das características 
do que dispoña na actualidade. 

 Como medida de respecto á toponimia: plasmar na cartografía empregada no proxecto, dende os 
planos de bases, a toponimia actual da zona, constatada con rigor cos veciños e manténdoa durante 
o proceso reestruturador. 

7.2 FASE DE EXECUCIÓN 

 Medidas preventivas. 

Expóñense a continuación as medidas preventivas que resultan viables. 
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7.2.1.1 Limitación da zona de obra: minimización da ocupación 

Trátase de limitar a ocupación dos solos en relación coas obras, a fin de que a superficie afectada polas 
manobras e o paso sexa a estritamente necesaria. Desta maneira minimizaranse os danos directos ou 
indirectos derivados da ocupación e evitarase que a degradación producida polos traballos se estenda a 
zonas próximas 

As actuacións derivadas das obras non se desenvolverán fóra da área delimitada para iso, salvo que 
circunstancias excepcionais así o aconsellen, e sempre baixo a supervisión e aprobación previa do xefe de 
obra e dos organismos competentes (Conservación dá Natureza, Patrimonio, …). 

A medida extremarase alí onde os terreos sexan máis fráxiles ambientalmente (zonas arborizadas, 
pendentes, contorna de leitos...). Podería mesmo procederse ao balizado da zona de obras, cando estas 
teñan lugar xunto a zonas sensibles desde calquera punto de vista ambiental, a fin de restrinxir de forma 
física os movementos ao interior da zona acoutada. O xalonamento axustarase o máximo posible á zona 
de obra, pero sen dificultar a manobrabilidade. 

Os xalóns deberán ser retirados da zona ao termo dos traballos, e trasladados a vertedoiro autorizado 
para a súa correcta eliminación. 

7.2.1.2 Axustes e mantemento da maquinaria 

A maquinaria presente na obra, cumprirá coa normativa de emisións de ruído e gases de aplicación, 
debendo dispoñer da documentación acreditativa o respecto. 

Procederase a un mantemento continuado da maquinaria que se utilice no desenvolvemento das obras, 
o que minimizará a emisión de partículas contaminantes á atmosfera e o ruído, así como as molestias á 
poboación que resida ou traballe nos arredores, e ás comunidades faunísticas presentes. 

O mantemento da maquinaria efectuarase no interior das zonas destinadas especificamente a iso, a 
definir durante a execución das obras de concentración. Estas instalacións estarán correctamente 
delimitadas e illadas de zonas que poidan verse afectadas por posibles verteduras da maquinaria, como 
poden ser leitos, zonas de escorredura e vexetación. Unha vez finalizada a súa utilización estas zonas serán 
debidamente recuperadas e revexetadas con vexetación autóctona. 

Sempre que sexa tecnicamente posible o mantemento e reabastecemento de combustible da maquinaria 
realizarase en instalacións xa existentes nas proximidades. 

7.2.1.3 Elección da maquinaria de obra: redución das emisións de gases. 

Para a verificación das actividades construtivas precisas, elixirase maquinaria de obra cuxas 
especificacións técnicas aseguren o cumprimento das limitacións de emisión de contaminantes e de 
xeración de ruídos e vibracións establecidos pola normativa vixente, debendo dispoñer da documentación 
acreditativa ao respecto. 

Para a actividade da maquinaria, dada a dificultade que supón evitar a emisión gases de escape e vapores 
á atmosfera, as medidas para tomar serán de tipo preventivo, destinadas a reducir o nivel de emisións: 

 Realizarase un adecuado mantemento da maquinaria para evitar un mal funcionamento dos motores 
que provocaría combustións imperfectas, e por tanto, maiores emisións así como outros 
contaminantes 
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 Os combustibles a empregar non levarán ningún tipo de impurezas que produzan aumento do nivel 
de emisións. 

 Toda a maquinaria estará homologada segundo a normativa en vigor. 

 As emisións da maquinaria axustaranse aos límites normativos 

7.2.1.4 Protección Atmosférica 

Co fin de minimizar as afeccións sobre a calidade do aire, na contorna do trazado, durante a fase de 
construción, deberanse realizar as seguintes medidas: 

7.2.1.4.1 Regas periódicas 

Co fin de previr e minimizar o efecto do po sobre as poboacións e edificacións próximas á zona de obra, 
ou os cultivos e formacións de vexetación arbórea, regaranse as superficies afectadas polas obras. 

Esta medida consiste na rega periódica das superficies de explanación do trazado, da reposición de 
camiños e das zonas de instalacións auxiliares e de vertedura de terras, e en xeral naquelas zonas nas que 
teñan lugar movemento de maquinaria e vehículos ou de terras, incluíndo todos os camiños de acceso a 
obra, a instalacións auxiliares, a parques de maquinaria, a zonas de préstamo e a recheos.  

Realizarase coa frecuencia necesaria, dependendo das características do solo e das condicións 
climatolóxicas e de humidade do chan, sempre que se produzan as circunstancias que favorezan a 
disgregación das partículas e a formación de po, e que teñan lugar operacións de construción que 
impliquen a escavación e carga de materiais e o transporte dos mesmos, así como o movemento de 
maquinaria e vehículos de transporte sobre viais de terra. Trátase en definitiva de manter o substrato nas 
condicións de humidade requiridas para evitar a formación de po cando se produzan as operacións de 
obra que a poidan ocasionar. 

Estímase efectiva unha rega con dotación de 0,5-1 l/m2, a razón 2 regas diarias (mañá e tarde) no verán 
e unha rega no inverno (media mañá).  

Con todo, o calendario concreto das regas realizarase a criterio da Dirección de Obra de tal forma que se 
asegure que os niveis de concentración resultantes de concentración de partículas no aire, nas zonas 
próximas habitadas non superen os límites establecidos polo Real Decreto 1321/1992, do 30 de outubro, 
polo que se establecen valores de calidade para as partículas en suspensión e o dióxido de xofre. 

Naqueles días nos que se presenten refachos de vento de gran intensidade, reducirase a actividade de 
obra, chegando a paralizarse se a situación así o aconsella, tanto por dispersión de partículas polo vento, 
como pola propia seguridade dos traballadores. 

En calquera caso, os niveis de emisión de po non superarán os limiares establecidos na lexislación de 
aplicación. 

Nesta fase, recoméndase o asfaltado daquelas pistas que teñan un maior tránsito, para que durante a 
fase de explotación a vexetación máis próxima non se vexa afectada pola emisión de po debido á 
circulación dos vehículos. 

Se é necesaria a realización de voaduras, para reducir o po xerado nas mesmas, debe esixirse a retirada 
da superficie de todo o detritus da perforación e utilizar para o retacado material granular de préstamo e 
tacos de arxila ou tacos hidráulicos, se se tratase de barrenos especiais. Os equipos de perforación deben 
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incorporar captadores que diminúen a produción de po no barrenado. En caso de producirse durante as 
escavacións e movemento de terras condiciones meteorolóxicas moi adversas, tales como prolongada 
ausencia de choivas ou ventos fortes, procederase á rega das pistas de acceso naqueles tramos concretos 
nos que se prevexa o levantamento de cantidades importantes de po, como consecuencia dos traballos 
habituais de construción. Procederase á rega sistemática da zona de operacións mediante camión 
cisterna. 

7.2.1.4.2 Transporte de materiais 

Outra afección frecuente en calquera obra civil é o derrame progresivo, e acumulativo, de materiais 
procedentes dos vehículos de transporte durante o movemento de terras, os cales se van depositando ao 
longo dos roteiros que estes seguen. 

Ademais, cando as partículas son o suficientemente finas poden ser arrastradas polo vento desde as 
mesmas caixas que as conteñen. Este fenómeno agrávase cando a velocidade de circulación dos vehículos 
é elevada e tamén se produce cando os materiais xa caídos sobre o terreo están o suficientemente secos 
como para ser desprazados por efecto do paso dos vehículos. Nestes casos prodúcese a contaminación 
atmosférica da contorna máis próxima á obra, as consecuencias máis frecuentes son as molestias 
respiratorias nos residentes das poboacións veciñas e a afección a cultivos e á vexetación, sobre os que 
se depositan devanditos materiais. 

Co fin de evitar a emisión de partículas de po durante os tránsitos da maquinaria de transporte de 
materiais, as caixas dos mesmos deberanse cubrir con lonas ou semellantes, fóra da zona ocupada pola 
obra e dispoñerase dun sistema que permita o lavado das rodas dos camións á saída das obras (canle de 
formigón sobre a que se dispón unha reixa de aceiro). 

É responsabilidade do Contratista a correcta instalación e o emprego das devanditas lonas en todos os 
transportes que se realicen e do sistema de lavado das rodas dos camións. 

7.2.1.4.3 Outras medidas de protección da calidade atmosférica 

Dentro dunha estratexia ampla de redución do impacto sobre a atmosfera, debe considerarse unha serie 
de medidas adicionais e complementarias das anteriormente descritas. No devandito sentido é 
importante destacar a notable repercusión que a redución da velocidade de circulación dos vehículos de 
obra ten sobre o obxectivo desexado. Deste xeito evitaríanse os impactos derivados da produción de po 
e a súa permanencia en suspensión máis ou menos constante. Por este motivo resulta conveniente limitar 
a velocidade máxima de circulación por pistas e camiños de acceso á obra a 30 km/h, para o que será 
preciso instalar os correspondentes sinais verticais.  

Así mesmo, evitarase a formación de po e a iniciación dos procesos erosivos mediante a pronta 
revexetación de noiros e outras superficies denudadas, que se produzan por mor de calquera actividade: 
explanacións, viais de obra, instalacións auxiliares, acceso, etc., cando estas sexan xeométricamente 
estables. 

No concernente ás condicións de mantemento da maquinaria xeradora de emisións de gases á atmosfera, 
deberá procederse ao control periódico da mesma, así mesmo controlaranse as súas emisións mediante 
as revisións correspondentes a cada caso. 
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7.2.1.5 Control e prevención do ruído. 

Para atenuar a presión sonora sobre o medio externo orixinado polos equipos móbiles de obra, e como 
resultado da avaliación acústica efectuada a través do Estudo acústico, propóñense as seguintes medidas 
preventivas: 

 Instalar silenciadores nos equipos móbiles. 

 Realizar un mantemento preventivo adecuado de equipos, maquinaria e vehículos. 

 Instalar recubrimentos de goma en caixas de volquetes para o ruído por impacto do material con 
elementos metálicos. 

 Limitar o traballo das unidades máis ruidosas ás horas centrais da xornada diúrna. 

 A maquinaria de obra respectará os valores límite de emisión sonora, establecidos no R.D. 212/2002, 
do 22 de febreiro e as posteriores modificacións establecidas no R.D. 524/2006, do 28 de abril. 
Realizaranse as revisións e labores de mantemento na maquinaria necesarias para asegurar unha 
emisión de ruído dentro dos niveis establecidos na lexislación, facendo especial incidencia no 
emprego de silenciadores homologados polas empresas construtoras dos mesmos e o paso pola 
Inspección Técnica de Vehículos nos prazos regulamentarios. Este control recollerase nunhas fichas 
de mantemento que levará cada máquina das que traballen na construción e que controlará o 
responsable da maquinaria, nelas figurarán as revisións e as datas en que estas se levaron a cabo. 

 De maneira complementaria, as provisións de materiais en caballones, situaranse, cando as 
condicións da obra permítano, en disposición perimetral a aquelas actuacións con maior xeración de 
ruído, de tal maneira que melloren a protección acústica da contorna 

 Limitarase a velocidade máxima de circulación dos vehículos da obra nas pistas e camiños de acceso 
á obra, colocando as correspondentes placas indicativas con prohibición de circular a máis de 30 km/h  

 En caso de realizarse voaduras, utilizaranse as técnicas que, mantendo as conducións de seguridade 
apropiadas, diminúan ao máximo os niveis de ruído e vibracións debidos a estes procesos. 

 Non se realizarán obras ruidosas entre as vinte e tres e as sete horas na contorna dos núcleos 
habitados presentes nas inmediacións da traza 

En calquera caso, será de aplicación a normativa acústica de aplicación recollida no apartado 1.5.2.10, así 
como o Real Decreto 524/2006, do 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 212/2002, do 22 de 
febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras na contorna debidas a determinadas máquinas de uso 
ao aire libre 

7.2.1.6 Descarga de materiais 

As instalacións de obra e as provisións de materiais situaranse sobre solos nos que non existan cultivos 
ou vexetación natural, establecéndose preferentemente sobre áreas degradadas ou cruces de camiños 
existentes, sen entorpecer o tráfico habitual da zona. 

A descarga e provisión de materiais e equipos efectuarase na medida do posible, sobre tacos de madeira 
ou plataformas elevadas, a fin de limitar a superficie para compactar polo peso dos mesmos aos puntos 
de apoio 
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7.2.1.7 Instalacións auxiliares 

Como elementos auxiliares de obra, considéranse todas as instalacións necesarias durante a execución da 
obra que se desmantelarán unha vez finalizados tódolos procesos de construción e restauraranse para 
conseguir que a zona afectada recupere as súas condicións iniciais. 

Para a localización das instalacións auxiliares de obra evitarase a utilización de terreos inscritos nas zonas 
de maior interese ambiental do territorio, caso dos asociados ás contornas fluviais, elementos do 
patrimonio cultural, bosques climáticos e poboamento. 

Ademais e considerando os condicionantes sinalados, teranse en conta que devanditos ámbitos cumpran 
tamén cos requisitos necesarios para a viabilidade da obra, é dicir, boa accesibilidade, dimensións 
adecuadas en función das necesidades da obra, proximidade á obra e existencia de infraestruturas ou 
servizos próximos como subministración eléctrica, auga, teléfono, etc.  

Sempre que sexa tecnicamente posible os labores de mantemento e reposición realizaranse en 
instalacións existentes nas proximidades. 

Se isto non fose posible, sempre que sexa tecnicamente viable, concentraranse nun mesmo punto tódalas 
actividades relacionadas co mantemento dos vehículos de obra. Este aspecto é especialmente importante 
no relacionado cos cambios de aceite, operación que se realizará coas máximas precaucións para evitar a 
vertedura accidental de lubricantes no solo, recolléndose os aceites usados en bidóns que serán enviados 
ao correspondente xestor autorizado. 

Primarase o uso de zonas xa urbanizadas ou superficies degradadas. 

Dada a proximidade do proxecto a zonas urbanizadas, primarase o uso de infraestruturas existentes nas 
zonas máis próximas ás obras para situar as oficinas, os vestiarios e as duchas. Desta maneira evitarase a 
xeración de augas fecais e a necesidade de tratamento ou depuración  

Tódalas pezas procedentes da reparación e mantemento de vehículos e maquinaria de obra, así como as 
súas embalaxes e demais residuos sólidos ou líquidos xerados, almacenaranse nun lugar específico no 
parque de maquinaria, sendo enviados ao correspondente xestor autorizado. 

Dispoñerase no parque de maquinarias dun equipo estándar de intervención rápida anticontaminación, 
cuxa localización e normas de uso estará en coñecemento do persoal da obra. 

Poderanse realizar fóra deste punto os labores de reposición de combustible da maquinaria pesada, aínda 
que esta realizarase mediante vehículos cisterna específicos para este labor, evitándose sempre a 
reposición con bidóns, tanto polo risco que implica o seu transporte como pola elevada probabilidade de 
derramar parte do contido no solo. 

Unha vez finalizadas as obras, repoñeranse e/ou devolveranse ás súas condicións iniciais tódalas áreas 
afectadas polas instalacións auxiliares. A restauración das áreas afectadas consistirá na restitución das 
condicións iniciais e saneo das zonas que se viron sensiblemente afectadas pola execución do proxecto, 
conseguindo así eliminar o impacto residual das obras. 

7.2.1.8 Vertedura de excedentes de terras 

No caso de que o Plan de Obras xere excedentes de terras, que pola súa granulometría ou natureza, non 
sexa posible reutilizar, procederase á procura dun uso produtivo dos sobrantes, como pode ser: 
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 Rexeneración agronómica de leiras. 

 Utilización do material na rexeneración de zonas esgotadas en canteiras próximas. Na proximidades 
da ZRP localízanse as seguintes explotación: 

o Triturados do Saiar SL. Alto do Pousadoiro, Caldas de Reis, Pontevedra 

o Aridos de Sayar S.l. Lugar Arreten, s/n, Caldas de Reis, Pontevedra 

o Cantera de Caldas de Reis. N-640, 30, Caldas de Reis, Pontevedra 

 Valorización do material para a súa conversión en áridos, en canteiras próximas. 

 Restauración de zonas degradadas privadas ou municipais. 

Para a realización de calquera destes usos, será necesaria a tramitación previa da autorización ambiental 
correspondente. 

7.2.1.9 Xestión de sobrantes 

As características das obras asociadas inicialmente á ZRP, presupoñen un volume reducido de sobrantes 
de escavación. 

7.2.1.9.1 Xestión de terras de escavación 

Inicialmente prevese que todo o material de escavación poderá ser reutilizado nas propias obras. 

No caso de que finalmente se producise a xeración de sobrantes, realizarase un estudo dos posibles usos 
produtivos dos mesmos, mediante a rexeneración de zonas alteradas na contorna como vertedoiros 
ilegais, ocos de canteiras ou prestamos abandonados, ou a rexeneración de zonas esgotadas de 
explotacións extractivas da contorna próxima. 

7.2.1.9.2 Xestión da terra vexetal 

Enténdese por terra vexetal a mestura de substrato, materia orgánica e microorganismos que constitúe 
o horizonte (A) do solo. O seu espesor depende do tipo de solo de que se trate, pois é maior nos solos 
máis desenvolvidos ou evolucionados. 

A súa conservación para a súa posterior reutilización na restauración das superficies afectadas polas obras 
resulta imprescindible, xa que por unha banda, facilita a recuperación da estrutura dos solos e, por outra, 
devolve parte dos elementos nutritivos perdidos. 

Por este motivo, proponse a retirada da capa superior de todas aquelas superficies que vaian ser alteradas 
temporal ou permanentemente coas obras relacionadas coa concentración, así como o seu mantemento 
ata o momento en que vaian ser reutilizadas, por exemplo, nas obras de acondicionamento ambiental 
contempladas no Plan de obras. 

En concreto, a realización desta tarefa comprende unha serie de operacións, como son: 

 Escavación (retirada). A operación de retirada selectiva realizarase ata a profundidade que chegue a 
capa con contido orgánico. Esta profundidade é variable en función de cada tipo de solo, sen poder 
determinarse un patrón fixo, xa que a capa de terra vexetal, é función do tipo de terreo e a vexetación 
asentada sobre el. Para iso será necesario realizar as oportunas catas que sirvan de guía á maquinaria. 
Inicialmente estímase unha profundidade mínima de 10-20 cm. 
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Esta retirada realizarase de forma simultánea ás labores de roza, de maneira que a terra vexetal 
incorpore os restos da vexetación existente no terreo no momento da súa separación. 

A escavación farase evitando a compactación da terra vexetal durante a operación e o arrastre de 
materiais grosos subxacentes 

 Transporte. Sempre que sexa posible amorearase a terra vexetal nos arredores da zona de orixe para 
a súa reutilización e minimizar as rutas de transporte 

 Provisión (descarga e amontoa). A provisión levarase a cabo nos lugares que aprobe a Dirección de 
Obra, de forma que non interfira no normal desenvolvemento da mesma. Estas zonas deben ser o 
máis chairas posible, tanto por razóns de estabilidade, como para evitar a desaparición de nutrientes 
en forma de sales solubles arrastrados polas augas de escorredura. Débese asegurar a drenaxe para 
evitar asolagamentos que orixinan ambientes redutores. 

Para conservar debidamente a terra vexetal retirada, os apilamentos da mesma han de facerse cunha 
altura inferior a 150 centímetros. Efectuaranse formando caballóns ou artesas. 

O modelado do caballón farase con tractor agrícola que compacte pouco o solo. Faranse lixeiros 
afondamentos na capa superior da artesa ou caballón para evitar o lavado do solo pola choiva e a 
deformación dos seus laterais por erosión, facilitando ao mesmo tempo os tratamentos que houbese 
que dar. 

Prohibirase a circulación de vehículos ou maquinaria de obra sobre ela para evitar a compactación. 
Non se mesturará nunca con terra obtida de capas inferiores do solo e non se empregará para outros 
fins que non sexa o estendido final sobre o terreo, durante o acondicionamento ambiental a realizar. 

 Conservación no seu caso (fertilización, volteos). Durante a conformación dos caballones pódese 
proceder a fertilizar os materiais, se a terra retirada finalmente resultase de escasa calidade nutritiva. 
No caso de que o tempo para transcorrer ata a súa reutilización fose superior aos seis meses, os 
materiais deberíanse remover periodicamente (volteo), a fin de facilitar a osixenación, e podería 
procederse a sementar a súa superficie con sementes de leguminosas, capaces de fixar nitróxeno. 

 Reutilización. A medida que as obras implicadas se rematen procederase ao estendido da terra vexetal 
sobre as superficies a restaurar. As superficies sobre as que se vaia estender a terra vexetal 
escarificaranse lixeiramente con anterioridade, evitando o paso sobre elas de maquinaria pesada que 
poida ocasionar a súa compactación, especialmente se o terreo está húmido 

7.2.1.10 Xestión de Restos de demolición de muros e peches de leiras. 

Non terán consideración de residuos aqueles escombros resultantes da demolición de muros tradicionais 
de cachotería (en peches de leiras) realizados con materiais pétreos da zona, pola circunstancia de que 
eses mesmos materiais aparecen de forma natural sobre a mesma. Por iso indícase a xestión dos mesmos 
integrándoos de novo no medio. 

Este material poderá ser reutilizado para a reparación ou construción de novos peches, apontoamento ou 
reforzo de pendentes nas parcelas ou pistas, ou noutros usos similares. 

Todo muro, peche, ou calquera outra estrutura construtivamente distinta da anteriormente definida, ou 
que correspondéndose coa mesma, estea acabada con cementos, bloques de formigón, ladrillos ou 
similares, deberá ser xestionada como residuo de construción e demolición (RCD´s), segundo se recolle 
no Anexo de Xestión de Residuos do proxecto construtivo correspondente. 

En calquera caso, na medida do posible evitarase a demolición de estruturas tradicionais de cachotería 
pétrea, especialmente durante a execución da rede de camiños, co obxecto de: 
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 Reducir o volume de materiais a xestionar (xa sexan considerados como residuos ou non), e 
consecuentemente, o seu custo económico. 

 Mitigar o impacto visual que a apertura de novos viarios poida provocar sobre o medio (sobre todo a 
nivel paisaxístico), para o que se aconsella, que se respecten os muros situados ao lado do desmonte, 
pois os noiros xerados con iso son de máis difícil restauración que os de terraplén, ademais de que 
visualmente, a afección é menor 

7.2.1.11 Xestión do resto de residuos de obra 

Os residuos de aceites, combustibles, cementos e outros sólidos xerados durante calquera fase ou proceso 
da obra, non serán en ningún caso vertidos nin ao terreo nin aos cursos de auga. A xestión deses produtos 
residuais deberá estar de acordo coa normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos 
tóxicos e perigosos, residuos inertes, etc.). 

En todo caso, fíxanse as pautas do Plan de Xestión de Residuos que posteriormente se deberá desenvolver 
nos distintos proxectos de execución, de acordo co establecido no artigo 4.1.a) do Real Decreto 105/2008 
(B.O.E. de 13.02.08), que sinala que o produtor de residuos de construción e demolición (neste caso o 
promotor da actuación) deberá, ademais de cumprir cos requisitos esixidos noutras lexislacións de 
residuos, incluír no Proxecto de Construción, como apéndice independente un Estudo de Xestión de 
Residuos de Construción e Demolición. 

Nel analizaranse as medidas de xestión dos residuos perigosos, ademais de dar cumprimento Real Decreto 
105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e 
demolición en concreto ao apartado a) do artigo 4.1 que obriga ao produtor de residuos de construción e 
demolición a incluír no proxecto de execución e obra un estudo da súa xestión. 

7.2.1.11.1  Impermeabilización de áreas con potenciais contaminantes 

En previsión de que os materiais contaminantes empregados na fase de obra ou os restos dos mesmos 
amoreados como residuos no punto limpo, poidan por accidente ser vertidos ao terreo, e indirectamente 
alcanzar as augas, proponse a impermeabilización dos terreos onde se dará presenza destes materiais, 
como son: 

 Punto limpo. 

 Amoreamento de fluídos empregados en obra potencialmente contaminantes (combustible e aceite, 
graxa de maquinaria, desencofrante. 

 Punto de traballo de xeradores de gasóleo, área de estacionamento de maquinaria. 

A impermeabilización realizarase mediante lona plástica, sobre cama de xeotéxtil, de suficientes galgas 
para resistir o uso que se dea ao área específica, e formación de murete perimetral de polo menos 10 cm 
de altura, mediante madeira tamén recuberta co xeotéxtil e lona plástica. 

Desta forma, o potencial vertido quedaría recollido no caixón executado, e facilmente retirable (mediante 
absorbentes) para a súa xestión como residuo. 

Se a área a impermeabilizar o require, a xuízo da Dirección de Obra, a impermeabilización realizarase 
mediante soleira de formigón, cuneta perimetral revestida en formigón, que verta en balsa de dimensións 
adecuadas en función da superficie para impermeabilizar, e o tipo e potencial volume de contaminante 
previsto. 
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7.2.1.11.2 Medidas de prevención y minimización de residuos 

Co fin de conseguir unha diminución na xeración dos residuos xerados, cumpriranse e teranse en conta 
as seguintes medidas. 

 Con anterioridade á compra de calquera material ou produto, estudaranse e estableceranse as 
condicións mínimas medioambientais que deberá cumprir o novo produto. 

 Estas condicións quedarán plasmadas na correspondente Especificación de Compra, que será 
engadida como unha cláusula máis ao contrato establecido co subministrador. 

 Primará a elección de provedores que subministren produtos con envases retornables ou reciclables. 

 Primará a compra de materiais alternativos de menor toxicidade. 

 Igualmente favorecerase a compra de materiais e produtos a granel de forma que se reduza a xeración 
de envases e contedores innecesarios. 

 Utilizaranse preferentemente aqueles produtos procedentes dun proceso de reciclaxe ou reutilizado, 
ou aqueles que ao termo da súa vida útil permitan a súa reciclaxe ou reutilizado. Esta condición, non 
será excluínte do uso doutros materiais ou produtos, sempre que o fin perseguido sexa a minimización 
de residuos, ou o facilitar a súa reciclaxe ou reutilizado. 

 Realizarase a recollida diferenciada de metais, madeiras, plásticos, papel, cartón, etc. (ver apartado 
de residuos inertes), de forma que se lles dea un destino diferente da vertedura, conseguindo a 
valorización dos mesmos. 

 Evitarase a compra de materiais en exceso. 

7.2.1.11.3 Xestión de residuos de formigonados 

O formigón será transportado a obra desde plantas situadas fóra da obra.  

Con todo, en previsión de que as cubas de formigón laven e desfáganse dos restos na zona de obra, e 
poidan afectar as redes de escorredura, aos solos, ou á vexetación circundante, habilitarase polo menos 
unha fosa de lavado na zona de obras, consistente nunha gabia de 2 x 2 m aproximadamente, 1 m de 
profundidade e recuberta de material impermeable. 

Unha vez finalizado o seu uso, extraerase o material vertido, xa solidificado por evaporación da auga 
contida, así como o material impermeable. Os residuos xestionaranse en función da súa tipoloxía. 

7.2.1.11.4 Medidas para a separación de residuos en obra: Punto Limpo 

Durante a obra os residuos da construción e demolición non perigosos deberán ser clasificados en, polo 
menos, as seguintes fraccións: madeira, fraccións de minerais (formigón, ladrillos, azulexos, cerámica e 
pedra), metais, vidro, plástico e xeso. 

Na obra implantarase un sistema de clasificación de residuos procedéndose á súa recolección diferenciada 
atendendo ao tipo de residuo e ao seu posterior tratamento ou xestión. Así se habilitará na obra, polo 
menos, un “Punto Limpo” onde, ademais de levar a cabo os traballos de recollida, separación e 
almacenaxe dos residuos, realizaranse os labores de mantemento da maquinaria. 
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Imaxe 63: Esquema Punto Limpio. 

Este de almacenamento de residuos reunirá, polo menos, as seguintes condicións: 

 Estará completamente impermeabilizado e dispoñerá dun sistema de drenaxe superficial, de modo 
que os líquidos circulen por gravidade e póidase recoller nas balsas de decantación calquera derrame 
accidental antes da súa infiltración no solo. 

 Será accesible ao persoal da obra, e estará convenientemente sinalizado. 

 Será accesible para os vehículos que retirarán os contedores. 

 Non interferirá o desenvolvemento normal da obra, nin o acceso e tránsito de maquinaria polo recinto 
da mesma. 
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 Suficiente amplitude para acoller residuos entre cada data de eliminación por parte do xestor 
autorizado. 

 Incluirá: Zona para situar residuos non perigosos (RCD e RSU) e para almacén de residuos perigosos. 

7.2.1.11.5 Medidas a adoptar no caso de Residuos Non Perigosos 

Na obra implantarase un sistema de clasificación de residuos procedéndose á súa recolección diferenciada 
atendendo ao tipo de residuo e ao seu posterior tratamento ou xestión. Algúns dos residuos inertes e dos 
residuos asimilables a urbanos poden ser reciclados e/o reutilizados, unha vez colleitados e clasificados. 
O obxectivo é maximizar a reutilización e as posibilidades de reciclaxe.  

A situación de elementos de recollida deberá estar perfectamente sinalizada e en coñecemento de todo 
o persoal de obra. Impartirase formación na materia aos operarios de cuxas actividades resulte a xeración 
de residuos inertes.  

No que respecta ás terras e material vexetal excedentes da roza e as escavacións previstas, estas serán 
trasladadas segundo os destinos anteriormente sinalados. 

A terra vexetal procedente das obras reutilizarase para os labores de restauración do trazado e das zonas 
utilizadas como vertedoiro. 

O lavado de quenllas das cubas de formigón realizarase nas zonas destinadas para o efecto, segundo foron 
anteriormente sinaladas. 

O manexo de residuos inertes, e en especial os residuos sólidos urbanos, realizarase nas condicións 
marcadas polo concello de Caldas de Reis. En calquera caso, estarase ao sinalado pola normativa de 
aplicación. 

7.2.1.11.6 Medidas a adoptar no caso de Residuos Perigosos 

De acordo coa lexislación vixente, os produtores de residuos perigosos están obrigados a separalos e non 
mesturalos, así como a envasalos e etiquetalos de forma regulamentaria. Por tanto, e co obxectivo 
expreso de cumprir co establecido na normativa vixente, as medidas para implantar durante a execución, 
para a correcta xestión dos residuos perigosos xerados, son as seguintes: 

 Como primeira medida realizarase unha segregación en orixe deste tipo de residuos que permite que 
cada residuo producido sexa dirixido cara ao proceso de utilización máis adecuado desde o punto de 
vista ambiental. É por iso que na obra implantarase un sistema de clasificación procedéndose á súa 
recolección diferenciada atendendo ao seu posterior tratamento ou xestión. 

 Evitarase o transporte dos residuos perigosos. En caso de ser necesario tomaranse as medidas 
oportunas que garantan que non se producirán derrames de residuos durante as operacións de carga, 
transporte e descarga. 

 En ningún caso permitirase a mestura de residuos perigosos de distinta natureza, nin a súa dilución 
en auga ou en calquera outro tipo de efluente para a súa vertedura. 

 O tempo de permanencia de calquera residuo perigoso xerado na obra será como máximo de 6 meses. 

 Realizarase un seguimento e control dos residuos xerados na obra, mediante as correspondentes 
“Instrucións de Traballo”, “Programas de Puntos de Inspección” e as “Fichas de Seguimento de 
Residuos Inertes e Perigosos”. 
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 No caso de que se produza a vertedura accidental de residuos perigosos durante a fase de execución 
das obras, conterase a vertedura mediante o uso dun produto absorbente (cal, area, cemento, etc.), 
recolléndose a mestura resultante (residuo perigoso + produto absorbente) e trasladándose a un 
contedor adecuado, para o seu tratamento posterior como residuo perigoso. 

 Con respecto aos residuos perigosos xerados polas empresas subcontratadas, solicitarase ás mesmas 
toda a documentación de xestión dos seus residuos (autorizacións correspondentes, documentos de 
control e seguimento de RP…) e inspeccionaranse os puntos de almacenamento atendendo aos 
mesmos criterios seguidos para os RP propios. 

 O persoal estará informado das actuacións que deberá realizar en materia de RP na obra. 

7.2.1.11.7 Reutilización, valorización e eliminación de Residuos Non Perigosos 

Existirá un servizo de recollida periódico, e selectivo. A determinación da quenda de recollida máis 
conveniente dependerá das condicións particulares da obra e do momento de operación. A retirada dos 
residuos clasificados en obra efectuarase baixo as condicións impostas nas especificacións de compra, 
onde se fará referencia á periodicidade do servizo de recollida, así como aos beneficios económicos que 
no seu caso se acorden por retirar cada residuo unha vez clasificado. Tras a súa recollida, os residuos serán 
tratados en función da súa natureza, entregándose a unha empresa xestora autorizada. 

Dispoñerase na obra dos xustificantes de entrega dos residuos e da documentación necesaria para 
demostrar o destino de xestión dos mesmos (albarás de entrega ó vertedoiro, documentos de control e 
seguimento, autorización do xestor, autorización do vertedoiro, inscricións no correspondente rexistro da 
Comunidade Autónoma dos transportistas cando proceda…). 

7.2.1.11.8 Reutilización, valorización e xestión de Residuos Perigosos 

Estes serán recollidos e transportados mediante un transportista ou recolledor – xestor autorizado pola 
Comunidade Autónoma correspondente, o cal os trasladará ao seu punto de destino. Serán xestionados 
a través dun xestor autorizado pola Comunidade Autónoma e dispoñerase na obra da documentación 
correspondente ás retiradas dos residuos perigosos. 

Durante o transcurso dos traballos de construción levárase a cabo o transporte periódico ao vertedoiro 
controlada dos residuos xerados e realizarase a adecuada eliminación dos materiais sobrantes.  

Os residuos sólidos ou líquidos xerados durante as obras en ningún caso serán depositados no solo nin 
verteduras ás augas ou ribeiras, senón que serán trasladados a vertedoiros controlados ou xestores 
autorizados que se fagan cargo dos mesmos.  

O depósito deliberado de terras, entullos e residuos xerados durante as obras fóra dos lugares destinados 
especificamente para iso, estará totalmente prohibido.  

Tras as obras procederase á total retirada dos últimos restos da actividade, de forma que as superficies 
queden dispostas para a súa integración ambiental e paisaxística. 

7.2.1.12 Hidroloxía e calidade das augas 

Previamente a calquera afección en dominio público hidráulico, zona de servidume ou policía de marxes, 
solicitarase a preceptiva a autorización administrativa ao organismo de conca (Augas de Galicia). Isto é 
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aplicable tanto a ocupación pola obra, a desvío de leitos, intubación, construción de pasarelas 
provisionais, a captacións de auga e a verteduras ás augas continentais. 

Para o caso das afeccións aos ecosistemas fluviais requirirase o informe preceptivo da Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural segundo o disposto no artigo 12 da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de Pesca Continental 
de Galicia. 

Así mesmo, para calquera aproveitamento, utilización ou modificación da vexetación de ribeira estarase 
ao disposto no Regulamento de Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986 e RD 670/2013), así como ao 
disposto no artigo 56.2 do Decreto 130/1997, en relación á tramitación e resolución dos expedientes de 
autorización para sementa, plantación e corta de árbores en terreos de Dominio Público Hidráulico. 

Con carácter xeral, para a protección da rede hidrográfica e a calidade das augas dos leitos incluídos no 
perímetro da ZRP, acometeranse as seguintes medidas de protección. 

 Nas zonas de pendente onde se realicen rozas na vexetación, construiranse pequenos sucos 
transversais á liña de máxima pendente para frear a escorredura superficial, e con iso o arrastre de 
partículas sólidas ou outros elementos, cara aos leitos superficiais de auga. 

 O Plan de Obras incluirá o deseño das obras de drenaxe necesarias para garantir as menores 
modificacións posibles na rede de drenaxe orixinal da zona, á vez que se eviten fenómenos de erosión, 
que provoquen arrastres de sedimentos cara aos cursos de auga. A rede de drenaxe evitará en todo 
caso a derivación de novas achegas de augas de escorredura cara a parcelas, instalacións  ou vivendas 
que poidan provocar novos episodios de inundacións. 

 Naquelas zonas de influencia fluvial as obras para realizar deberán respectar a vexetación de ribeira 
existente. 

 Salvo imposibilidade técnica, o cruzamento de ríos ou arroios por parte da maquinaria de obra, 
soamente realizarase a través dos camiños ou pasos existentes.  

 No caso en que sexa necesario implementar un novo cruzamento dos leitos, as obras de paso 
respectarán en todo momento as condicións orixinais do medio, evitando a intrusión de terras ou 
outros elementos de recheo no interior dos leitos, que poidan afectar o seu trazado ou a calidade das 
súas augas. 

 Respectaranse os cursos de auga e as súas marxes deixando polo menos unha franxa de 5 m de ancho 
inalterada, desde a liña de máximas crecidas comúns ata calquera tipo de peche de leira ou 
construción, de modo que se permita tanto o tránsito de fauna terrestre e anfibios como os 
pescadores. 

 En ningún caso poderá ser variado o trazado dunha corrente superficial, ou a alterar a natureza dun 
manancial ou pozo, sen o preceptivo proxecto ou autorización por parte do a Administración 
competente respecto diso (Augas de Galicia). 

7.2.1.13 Protección da vexetación existente 

As medidas de protección da vexetación existente fan referencia a dous aspectos fundamentais: 

 Evitar a propagación das especies invasoras. 

 Reducir a vexetación afectada. 
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7.2.1.13.1  Evitar a propagación dás especies invasoras 

Tal e como se sinala no apartado 5.2.1.3.10 do presente EIA, dentro do perímetro da ZRP localizáronse 
especies de vexetación invasora, tales como; mimosas (Acacia dealbata), canas (Arundo donax), plumeiros 
(Cortaderia selloana), etc. De xeito xeral as especies invasoras localízanse non contorna das estradas, 
camiños e zonas antropizadas. 

Para evitar a propagación coas obras das especies invasoras, o Plan de Obras incluirá un Plan de 
Erradicación de Especies Invasoras para a fase de obra (PEEI), así como recomendacións para o control 
das especies invasoras en fase de explotación.  

Cada proxecto de execución incluirá un PEEI adaptado ás especies invasoras existentes nos terreos 
afectados. 

Antes do inicio das obras, as zonas obxecto de roza serán previamente revisadas por parte dos técnicos 
de seguimento ambiental para actualizar a localización das especies invasoras. 

O material obtido nos labores de erradicación será amoreamento por separado do resto do material 
vexetal e eliminado mediante queima autorizada ou xestión por xestor de residuos autorizado. 

Adicionalmente, informarase os titulares de cada parcela das especies invasoras presentes nos terreos e  
as actuacións para realizar para o seu control e/o erradicación. 

7.2.1.13.1.1 Plan de erradicación de especies invasoras en fase de obra 

O plan de erradicación de especies invasoras para a fase de obra seguirá as indicacións da memoria técnica 
“Plantas Invasoras de Galicia: Bioloxía, Distribución e Métodos de Control” (2007), editada pola Xunta de 
Galicia ou publicacións posteriores. 

Igualmente axustarase ás indicacións que no seu caso determine a Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza da Xunta de Galicia, que desde o ano 2012, conta cun Plan estratéxico galego de xestión das 
especies exóticas invasoras e para o desenvolvemento dun sistema estandarizado de análise de riscos 
para as especies exóticas en Galicia. 

As operacións para realizar en fase de obra para eliminación de especies invasoras que se propoñen 
inicialmente recóllense a continuación. 

Estas operacións rexeranse, no seu caso, polas fichas establecidas para cada especie pola administración 
autonómica e nacional. 

7.2.1.13.1.2 Retirada manual selectiva 

Sempre que sexa tecnicamente posible e que a tipoloxía da especie así o aconselle, realizarase a retirada 
da planta mediante retirada manual selectiva, evitando desta maneira a utilización de aplicación de 
herbicidas, para impedir a presenza de residuos químicos no medio. 

Identificaranse previamente as especies invasoras existentes para definir as estratexias para a total 
retirada das plantas, propágulos ou retos vexetais asociados. 

En xeral, a retirada dos exemplares realizarase segundo as seguintes normas: 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
240 

 

 A manipulación dos exemplares realizarase antes da frutificación (no caso das especies nas que a 
frutificación comeza inmediatamente despois da floración, debe realizarse antes da formación dos 
botóns florais). 

 No caso das plantas bulbosas, rizomatosas, estoloníferas ou, en calquera caso, con reprodución 
vexetativa debe terse coidado en non deixar fragmentos, extraendo os órganos subterráneos e 
transportando tódolos restos (raíces, follas, fragmentos de talo) lonxe do lugar para a súa posterior 
destrución, o transporte debe levar a cabo en fardos ou pacas ben embalados para evitar o 
desprendemento de material vexetal que poida reiniciar a invasión noutros puntos. 

 Para especies leñosas/arbóreas que rebroten de raíz, xunto aos individuos adultos, deben arrincarse 
as plántulas e novas (xa que doutro xeito ocuparían de novo os claros recentemente creados), 
preferentemente co solo húmido para facilitar a extracción do sistema radicular. 

 No caso de invasións en zonas de ribeira ou cursos de auga, a actuación debe comezarse augas arriba, 
para ir descendendo, mentres que durante a eliminación de especies acuáticas deben retirarse os 
restos para impedir a súa descomposición na auga ou o seu rebrote. 

7.2.1.13.1.3 Xestión Material da Roza e Terra Vexetal   

Se a roza da superficie para ocupar pola obra afecta a especies invasoras, verificarase que a terra vexetal 
non contén restos vexetais ou sementes destas especies antes da súa reutilización. No caso de que 
conteña restos vexetais destas especies ou sementes, comprobarase que esta terra xestiónase como 
residuo especial. 

Os restos vexetais procedentes da erradicación das especies invasoras recolleranse de forma diferenciada 
dos restos, sendo embolsados e xestionados por xestor autorizado para este tipo de residuos. 

7.2.1.13.1.4 Aporte de Terra Vexetal  

Sobre a superficie resultante da eliminación estenderase unha capa de terra vexetal limpa de especies 
invasoras, procedente da propia obra, dun mínimo de 0,5 a 1 m. 

7.2.1.13.1.5 Erradicación de especies invasoras en fase de explotación 

Durante a fase de explotación das parcelas é recomendable a realización dun seguimento anual (ou 
mesmo estacional os primeiros 3 anos), da evolución dos lugares tratados e, se é necesario, a realización 
de sucesivas operacións de erradicación co obxecto de esgotar o banco de propágaos. 

Recoméndase ampliar esta inspección ás superficies próximas ás áreas tratadas.  

As campañas anuais de tratamento deberán realizarse durante o período de crecemento activo de cada 
unha das especies. 

7.2.1.13.2 Redución da vexetación afectada 

En xeral, a conservación de exemplares ou masas de frondosas no medio do uso agrícola contribuirá a: 

 A naturalización máis rápida do medio concentrado, minimizando o impacto paisaxístico a través do 
fomento do mosaicismo. 

 O mantemento de nichos ecolóxicos aptos para acoller a fauna beneficiosa para o control das pragas 
dos cultivos adxacentes (de vital importancia no caso de monocultivos extensivos), co que se reduce 
o uso de praguicidas, significando un dobre aforro ambiental e económico para o propietario do 
cultivo. 
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 Constitúen auténticos “filtros biolóxicos” que actúan eliminando do solo os contaminantes xerados 
durante os labores agrícolas, por exceso de fertilización ou uso de praguicidas. 

Tódalas talas que sexa preciso acometer en función do Plan de Obras da ZRP, realizaranse previa 
comunicación ou autorización do Servizo provincial de Montes, en función das características das curtas 
a realizar. 

Procuraráse a limitación das operacións de eliminación da vexetación. Para iso, sempre que sexa posible, 
nas zonas máis sensibles (sobre todo, en zonas de pendente >20% e en áreas de vexetación arbórea) 
preservarase a cuberta vexetal orixinal do solo, coa finalidade de evitar e controlar a curto prazo, a 
eventual erosión por escorredura.  

Proponse como vexetación a conservar tódalas masas arborizadas frondosas e a vexetación de ribeira da 
zona. Prestarase especial atención á non afección da Carballeira de Bemil e a Carballeira de Outeiro. 

Só se apearán aqueles pés que sexa estritamente necesario eliminar para as obras de accesos a leiras, o 
ensanche ou o paso dun camiño, etc. Sempre que sexa posible buscaranse preferentemente os espazos 
libres entre exemplares para as distintas actuacións de obra. No caso da vexetación asociada aos leitos 
fluviais (zonas de servidume) evitarase a realización de calquera tipo de actuación para preservar tanto a 
vexetación como a fauna asociada a ela. 

Inicialmente está prevista a utilización de camiños existentes para o acceso ás parcelas. Para evitar a 
afección indirecta ás árbores das marxes dos camiños para utilizar durante as obras, estudarase a 
necesidade de realizar podas de conformación sobre os mesmos, co obxecto de evitar o desgaxamento 
de ramas ao paso de maquinaria e equipos. 

No caso de que sexa necesario o acondicionamento dalgún camiño existente como novo vial da rede de 
camiños, preferirase a conformación das copas mediante podas antes que a eliminación do pé completo. 

En calquera caso, só se eliminará a mínima vexetación imprescindible, procurando implicar os exemplares 
de menor porte ou peor estado vexetativo. En caso de ser necesaria  a eliminación dalgúns exemplares 
de especies arbóreas autóctonas, estas deberán ser repostas nas novas marxes do camiño afectado 
durante a fase de restauración. 

En xeral, será conveniente marcar (cunha marca de pintura sobre o tronco) aqueles pés que pola súa 
singularidade decídase conservar no medio do uso agrícola. Co mesmo fin, balizarase as zonas excluídas 
da actuación de acondicionamento de leiras, e especialmente as zonas de bosque frondoso que se decida 
conservar, para evitar a entrada accidental de maquinaria de obra que poida danar a vexetación así 
delimitada. 

Estes pés ou masas a conservar recolleranse na planimetría de proxecto e informarase aos operarios da 
obra para que os mesmos advirtan claramente esta circunstancia. 

Inicialmente non se prevén zonas de exclusión, pero se o respecto das zonas con vexetación de ribeira, e 
a consideración particularizada dás masas arbóreas autóctonas. 

Estudarase a viabilidade técnica de promover a conservación de pés ou pequenas masas arborizadas 
significativas mediante a súa inclusión dentro das masas comúns. 

Outras medidas de aplicación para a protección da vexetación nas áreas máis sensibles son as seguintes: 
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 Reducirase ao mínimo a superficie de ocupación da obra, ao obxecto de minimizar a roza e a talla de 
vexetación. Para iso xalonaranse e/o balizarán tódalas superficies de actuación durante fase de 
replanteo, incluídos os accesos e instalacións auxiliares, ao obxecto de evitar a dispersión de 
maquinaria ou vehículos fóra da estrita zona de obra. 

 Sempre que sexa tecnicamente posible recorrerase a maquinaria lixeira no canto de pesada. 

 Utilización ao máximo da rede de camiños xa existente. 

 Talla selectiva. No caso de que sexa necesario a eliminación dalgúns pés arbóreos procederase a unha 
selección minuciosa, de tal maneira que se respecten aquelas árbores que teñan maior valor botánico, 
por idade, porte, estado vexetativo ou fitosanitario, etc. 

7.2.1.14 Fauna 

Aínda que non se presupoñen grandes impactos sobre a mesma, dadas as características precedentes do 
medio, plantexanse medidas xeráis de carácter protector, algunha das cales xa foi sinalada en apartados 
anteriores. 

 No proxecto de execución correspondente, estudarase a necesidade de acondicionamento para a 
fauna de arquetas e drenaxes. 

 De forma previa á realización das obras, realizarase unha prospección que permita identificar a 
presenza de fauna protexida na contorna das distintas zonas de obras. No caso de detectar algunha 
destas especies estableceranse as medidas adecuadas a cada caso. 

Prestarase especial atención ás zonas de obra situadas dentro da área de presenza de morcegos 
cavernícolas situada no sector sur-este de a ZRP 
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Imaxe 64: Área de Presencia de morcegos cavernícolas. 

 A prospección inicial permitirá situar con exactitude aquelas zonas onde poidan localizarse niños de 
aves, tanto máis se se trata de especies importantes (en especial, as rapaces). Os niños de especies 
comúns serán trasladados a unha situación próxima, fóra de afección, en condicións similares de 
orientación, altura etc. 

 En xeral procederase á limitación e control de actividades molestas para a fauna (movemento de 
maquinaria, rozas, movemento de terras) durante as épocas de reprodución e cría, con especial 
atención ás especies singulares de fauna. 

 No caso en que se localicen especies de maior valor, estudarase a posibilidade de evitar a afección do 
dito contorno, ou a modificación da planificación das obras no devandito punto, de forma que estas 
se atrasen ata que finalice o período de cría das devanditas especies. 

 Para evitar fracasos na nidificación así como perda de pitos, é recomendable que as obras de 
construción nas zonas próximas a zonas con vexetación, realícense fose da época de cría das especies 
de aves nidificastes, é dicir, de xullo a febreiro. 
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 Para evitar molestias á fauna por ruído débense reducir as emisións sonoras, sobre todo durante a 
época de reprodución. 

 Sempre que sexa tecnicamente posible procurarase que os labores de roza, se realicen a baixa 
velocidade para que a fauna poida fuxir da maquinaria. 

 No caso en que se detecte nidificación ou cría de especies protexidas nas parcelas, trasladarase dita 
información aos titulares das mesmas, así como as medidas adecuadas para a súa conservación. 

7.2.1.15 Prevención de incendios 

Respecto da prevención de incendios forestais, o municipio de Caldas de Reis inclúese dentro do distrito 
forestal XIX Caldas-Saldas e foi declarado como Zona de Alto Risco de Incendio (TSAR) polo Plan de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA) 2022, aínda que a parroquia de 
Bemil non se inclúe entre as Parroquias de Alta Actividade Incendiaria (PAAI). 

Nas zonas de obra tomaranse as medidas necesarias para previr a declaración e propagación de incendios 
durante a construción, así como para non entorpecer as actuacións acerca da prevención, detección e 
extinción actualmente en vigor na zona. 

Para iso, deberanse extremar as medidas de protección adoptadas habitualmente nas obras para previr a 
aparición de incendios. En concreto, tomaranse en consideración as previsións respecto diso da 
prevención elaboradas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia e as súas sucesivas modificacións e as ordes anuais polas que se determina a época de 
perigo alto de incendios. 

Segundo a Orde do 9 de xuño de 2022 pola que se determina a época de perigo alto de incendios, 
considérase como épocas de perigo alto de incendios: 

 Unha época fixa no período estival, que se corresponde normalmente coa campaña de incendios, 
durante os meses de xullo, agosto e setembro. 

 Unha época variable, cunha duración aproximada dun mes, que oscila normalmente entre os meses 
de febreiro, marzo, abril, xuño e outubro. 

Durante os períodos de perigo alto de incendios revisarase diariamente as previsións do índice de risco 
diario de incendio forestal (IRDI) realizas pola Consellería do Medio Rural, onde se establece o risco de 
incidencia dun incendio forestal, a probabilidade de propagación e o comportamento dun incendio 
forestal para cada municipio do territorio galego, cuxos niveis son baixo (1), moderado (2), alto (3), moi 
alto (4) e extremo (5). 

Estas previsións basicamente resúmense na prohibición durante todo o ano de efectuar en terreos 
forestais (entendidos como “toda superficie rústica cuberta de especies arbóreas, arbustivas, de 
matogueira ou herbáceas, de orixe natural ou procedente de sementa ou plantación, que cumpran 
funcións ecolóxicas, protectoras, de protección paisaxística ou recreativas”), as seguintes accións: 

 Acender lume para calquera uso distinto da preparación de alimentos, e en lugares acondicionados a 
tal efecto, sen a autorización pertinente. 

 Tirar ou abandonar mistos, puntas de cigarros ou obxectos en combustión. 

 Tirar ou abandonar sobre o terreo calquera tipo de material combustible, papeis, plásticos, vidros e 
outros tipos de residuos ou lixos. 
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 Durante a época de perigo alto, nos traballos e outras actividades que se leven a cabo en tódolos 
terreos forestais e zonas de influencia forestal é obrigatorio que os tractores, máquinas e vehículos 
de transporte pesados que se van a utilizar estean provistos de equipamento para a extinción de 
incendios. Enténdese como zona de influencia forestal as áreas lindeiras que abarcan unha franxa 
circundante dos terreos forestais cun ancho de 400 metros, excluíndo o solo urbano, de núcleo rural 
e urbanizable. 

Complementariamente, en tódalas zonas de obra, e de forma especial nas proximidades de zonas 
arborizado e matogueira, aplicaranse tamén medidas de protección tales como: 

 Para diminuír o risco de incendio, dispoñeranse en todo momento extintores na zona de obra e 
formarase á totalidade do persoal participante na mesma do seu correcto manexo e utilización en 
caso en que a situación o requira. 

 Identificaranse as accións de obra susceptibles de provocar incendios (soldaduras, circulación de 
maquinarias e outras), determinaranse as zona onde se producen e planificaranse as mesmas en 
función das épocas de risco para, na medida do posible, evitar a realización das actividades de maior 
risco en Época de Perigo Alto.  

 En caso de ter que realizar algunha actividade de risco durante épocas de Perigo Alto, manterase un 
operario de forma permanente para a vixilancia da zona con risco de incendio, cun equipo móbil de 
extinción. Procurarase evitar neste caso, realizará as operacións de maior risco durante períodos de 
Índice de risco diario de incendio forestal (IRDI) moi alto ou extremo. 

 Manter unha vixilancia organizada durante os traballos. 

 Dotar aos vehículos de obra potencialmente perigosos de equipos ou medios de extinción. 

 O almacenamento de materiais inflamables farase apartado da zona de estacionamento da 
maquinaria. 

 Queda totalmente prohibido realizar queimas da vexetación rozada, así como de calquera outro tipo 
de material procedente da obra, dentro dos límites e no contorno da mesma, salvo autorización previa 
do distrito forestal de montes. 

 Prohibir o acendido de fogueiras sen a adopción dunhas medidas mínimas de seguridade e sen a 
autorización expresa do enxeñeiro xefe de obra, e de Administración competente respecto diso. 

 Triturar os restos da vexetación eliminada por curta, poda ou arranque na propia zona de obras cunha 
picadora, e retiralos ou reutilizalos ca maior brevidade posible, a fin de evitar a presenza de ramaxes 
e restos combustibles 

7.2.1.16 Prevención do impacto paisaxístico. 

Co fin de minimizar os inevitables impactos paisaxísticos que as obras inherentes á concentración 
provocarán sobre o medio, propóñense as seguintes medidas preventivas: 

 No caso en que sexa necesario a realización de novos viais, seguirase no posible o trazado dos camiños 
existentes, axustándoos á topografía do terreo para minimizar o movemento de terras ao máximo e 
reducir os impactos. 

 Evitar no posible, a demolición de estruturas tradicionais de cachotería pétrea, especialmente 
durante a execución da rede de camiños, conservando preferentemente, as situadas sobre o lado do 
desmonte, pois os noiros xerados con iso son de máis difícil restauración que os de terraplén. 

 Atender ás recomendacións realizadas sobre a limitación de operacións relacionadas coa eliminación 
da vexetación no apartado 7.2.1.12. 
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 Manter un alto grao de limpeza na obra, de forma que se evite a formación de vertedoiros ou a 
dispersión de residuos dentro da obra ou na súa contorna próxima. 

7.2.1.17 Transparencia informativa 

Recoméndase unha campaña de transparencia para coas administracións locais e a opinión pública, a fin 
de evitar rexeitamentos provocados pola falta de información, que en ocasións é suplida por informacións 
parciais ou erróneas. 

7.2.1.18 Patrimonio histórico-artístico. 

As medidas preventivas a levar a cabo para a protección do patrimonio histórico-artístico son as que se 
recollen no informe arqueolóxico presente no Anexo 3 e componse dos seguintes puntos: 

 Recoméndase a non execución de traballos relacionados coa ZRP nos ámbitos de protección integral 
dos elementos do patrimonio cultural. 

 Recoméndase minimizar, na medida do posible, os traballos relacionados coa ZRP a executar nas áreas 
de cautela dos elementos do patrimonio cultural, sexan estas xenéricas (lei do Patrimonio Cultural de 
Galicia) ou específicas (PXOM de Caldas de Reis). 

 Calquera traballo que se proxecte en ámbitos de protección do Patrimonio Cultural deberá contar coa 
supervisión e permiso do organismo competente, Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 

 Recoméndase a execución dun Control e Seguimento Patrimonial de todo o ámbito da obra, sendo 
este continuo (sobre o replanteo de obra, os desbroces vexetais, e os movementos de terra con 
potencialidade arqueolóxica) nos contornos de protección legais dos elementos do patrimonio 
cultural, e descontinuo (obras executadas) no resto de traballos da ZRP. 

 Na planimetría de obra a utilizar polos responsables da execución dos futuros traballos da ZRP deberá 
incluírse tódolos elementos do patrimonio cultural, así como os seus contornos de protección legais, 
para o coñecemento do alcance dos contornos de protección estimados. 

 Os contornos de protección legais dos elementos do patrimonio cultural, incluídos no presente 
estudo, deberan quedar libres de zonas de instalacións auxiliares, casetas de obra, aparcadoiros, 
zonas de acopios (mesmo se fosen temporais). 

 Como recomendación para os muros de pedra seca detectados no presente estudo, como outros non 
detectados que podan existir no ámbito da ZRP, deberán ser tidos en conta como elementos 
patrimoniais e as futuras obras da ZRP deberán garantir a protección da técnica construtiva dos 
mesmos, mantendo os que se atopen nos marxes dos camiños e os que marquen o perímetro das 
futuras leiras reestruturadas; de detectarse muros de pedra seca en bo estado no interior das novas 
leiras (pola súa agrupación), estes poderán desmontarse sempre que se utilice a pedra resultante para 
mellorar os muros de perímetro das novas leiras ou para delimitalas con muros novos, sempre 
utilizando a mesma técnica construtiva de pedra seca. Este aspecto garantiría o mantemento da 
técnica construtiva, e non suporía o menoscabo dos traballos a executar no ámbito da ZRP. 

Compre salientar, como medidas correctoras individuais os seguintes aspectos: 

 No caso de executarse o Camiño 14, tal e como está plantexado, e dado que afecta a área de cautela 
do elemento ETN-72, Muíño en Paradela, (P.Q 1+000), atravesando ao longo de 44 m este ámbito de 
protección, deberá balizarse a fronte do elemento que da ao camiño para salvagardar a súa 
integridade de cara ao hipotético impacto que os traballos de mellora deste vial poidan supoñer, 
ficando os traballos a efectuar neste contorno de protección supeditados a control e seguimento 
intensivo dos mesmos. 
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 Ante a alta potencialidade arqueolóxica da contorna do elemento ARQ-3 Xacemento das Silgadas – 
GA36005016, contemplados neste estudo, recomendase a non execución de calquera obra da ZRP 
neste ámbito de protección (zona de respecto).  

 Se no ámbito inmediato destes contornos de protección patexáranse traballos relacionados coa ZRP 
deberán realizarse baixo rigoroso control arqueolóxico e será necesario contar coa autorización da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e a aprobación do Proxecto de Control Arqueolóxico antes do 
inicio das obras de reformulo da obra e escavación. 

No momento no que se definan as obras, sexa nun proxecto conxunto ou ben en diferentes proxectos 
separados, deberá realizarse unha revisión dos impactos sobre o patrimonio cultural existente, e 
propoñer unha serie de medidas correctoras específicas que garantan a salvagarda deste patrimonio 
cultural mentres duren as obras de referencia, sempre en concordancia coa Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural como organismo competente na materia. 

7.2.1.19 Mantemento da permeabilidade territorial e dos servizos locais 

Durante as obras garantirase o normal servizo das infraestruturas ou conducións (telefónicas, eléctricas, 
etc.) que se puidesen ver afectadas polo Proxecto. 

Igualmente manterase a permeabilidade territorial, garantindo o acceso ás parcelas e a circulación polos 
camiños existentes utilizados pola obra ou habilitando desvíos convenientemente sinalizados.  

Especialmente garantirase que as obras de concentración non afecten á circulación por outros viais 
próximos. 

En calquera caso, ao termo dos traballos repoñeranse con carácter definitivo todas as conducións, 
servizos (liñas telefónicas ou eléctricas, conducións de gas) e vías afectadas polos traballos realizados. 

 Medidas correctoras. 

Algunhas das medidas sinaladas a continuación teñen unha dobre función de prevención e corrección e 
foron recollidas no apartado anterior. 

7.2.2.1 Atmosfera. 

Con obxecto de reducir a emisión de partículas sólidas sedimentables procederase a localizar na menor 
superficie posible, os camiños ou pistas sobre as que se producirá a trasfega de maquinaria necesaria para 
a execución das obras inherentes á concentración 

Durante a época de estiaxe ou en días de vento é recomendable na fase de construción, a humectación 
dos camiños e pistas con camións cisternas, con obxecto de evitar o levantamento de po producido polo 
paso de maquinaria e outros vehículos.  

A realización das obras desenvolverase segundo o previsto en Lei 34/2007 de calidade do aire e protección 
da atmosfera e nos regulamentos que a desenvolven. 

No que se refire a emisión de contaminantes atmosféricos realizarase un mantemento adecuado de toda 
a maquinaria de obra que emita gases. A maquinaria presente na obra, cumprirá coa normativa de 
emisións de ruído e gases de aplicación, debendo dispoñer da documentación acreditativa ao respecto. 
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Con obxecto de minimizar e regular as emisións sonoras producidas durante toda a fase de execución, 
deberase ter en consideración o disposto no Real Decreto 524/2006, do 28 de abril, polo que se modifica 
o Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras na contorna debidas 
a determinadas máquinas de uso ao aire libre, así como o Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre 
Contaminación acústica de Galicia. 

7.2.2.2 Restitución xeolóxica e xeomorfolóxica  

Non se prevén impactos importantes sobre o elemento xeolóxico do medio. 

Desde o punto de vista xeomorfolóxico, sinalar que inicialmente non está previsto o acondicionamento 
das leiras resultantes, e a proposta de camiños realízase sobre camiños xa existentes. 

Aínda que a afección pode considerarse reducida e limitada, considérase adecuado o establecemento de 
medidas ambientais. 

Para lograr a integración ambiental e paisaxística da zona afectada pola ZRP, unha vez finalizadas as 
actuacións incluídas no preceptivo Plan de Obras, efectuarase a adecuación xeomorfolóxica dos terreos 
afectados por elas (acondicionamento ambiental), imitando na medida do posible, as formas 
anteriormente existentes, evitando as formas demasiado artificiais e procurando que o cambio de 
pendentes sexa gradual, integrándose coa paisaxe de forma natural. 

Sempre que sexa tecnicamente posible, a conformación topográfica das superficies alteradas levárase a 
cabo buscando formas onduladas, evitando os perfís rectos, e deixando superficies rugosas. Evitaranse as 
formas artificiais producidas pola maquinaria, a fin de obstaculizar a aparición de cárcavas nas superficies 
aínda espidas e de favorecer a revexetación, natural ou forzada, acelerando así a integración paisaxística 
das obras.  

Para evitar a erosión e a perda de terreo das superficies alteradas, e promover a integración paisaxística 
da ZRP, realizarase unha restauración vexetal das distintas superficies alteradas. A definición desta 
restauración recóllese no Anexo 6 do presente EIA. 

7.2.2.3 Acondicionamento e restitución edáfica das superficies alteradas 

Sobre os terreos alterados polas obras realizarase un acondicionamento que permita recupera a 
capacidade produtiva dos terreos.  

En función do grao de alteración producida, realizaranse operacións de descompactación, despedregado 
e/o achega de terra vexetal. 

7.2.2.3.1 Descompactación 

Antes da execución das tarefas de restauración procederase á descompactación de tódolos terreos que 
estivesen afectados polo paso de vehículos ou maquinaria durante as obras.  

A descompactación efectuarase por escarificado ou subsolado e/o ripado nas zonas máis pedregosas, para 
asegurar o éxito da posterior sementa ou plantación. 

A descompactación levarase a cabo co chan seco, preferiblemente a finais de verán para realizar 
seméntalas en outubro. Se fose necesario por necesidades de calendario poderíase descompactar a finais 
de setembro ou mediados de outubro sempre que non chovese. Neste caso, a sementeira levaríase a cabo 
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na primavera. En ambos casos, é importante que o descompactado e seméntaa sepárense uns meses para 
que tras a cavadura o solo aséntese e acolla correctamente as sementes. 

7.2.2.3.2 Despedregado 

Paralelamente realizarase un despedregado mecánico nas zonas descompactadas, mediante un tractor 
con apeiro enterrador.  

As pedras que non poidan enterrarse retiraranse manualmente e amorearanse en áreas establecidas polo 
Director Ambiental. 

Estas pedras poderán reutilizarse na propia obra, na reparación puntual de peches ou como formando 
majanos que poidan ser empregados pola fauna local. 

7.2.2.3.3 Estendido de terra vexetal 

A medida que se rematen os traballos definidos no Plan de Obras, sobre as zonas alteradas a restaurar 
realizarase o estendido da terra vexetal amoreada durante as obras, a fin de devolver ao terreo parte da 
capacidade nutritiva perdida durante as mesmas e de favorecer a evolución edáfica cara a un verdadeiro 
novo solo. O re-estendido da terra vexetal pode completarse cun abonado, se a perda de nutrientes así o 
aconsella. 

7.2.2.4 Protección das augas 

Como medidas correctoras para evitar a chegada de posibles arrastres ás augas dos leitos próximos ás 
obras, adoptaranse as medidas recollidas a continuación. 

Algunhas destas medidas serven para a protección doutros elementos do medio, e foron citadas en 
apartados anteriores. 

 Sistema para a protección de arrastres por escorreduras 

Os sistemas contra arrastres de finos procedentes das obras (barreiras antisedimentos) corresponderanse 
inicialmente con barreiras de balas de palla. Este sistema poderá substituírse por outros con efectos 
similares coa aprobación do equipo de seguimento ambiental. 

Nas barreiras de palla, cada bala fíxase ao terreo con dúas estacas de madeira que se enterran uns 10 cm 

Como a súa vida efectiva é inferior a 3 meses, deben empregarse por cada 0,1 ha de terreo afectado uns 
30 m. de lonxitude de barreira. 

A lonxitude máxima de noiro non debe exceder de 30 m. e a pendente do mesmo debe ser inferior ao 50 
% ó 2:1.  

As características móstranse no seguinte esquema: 
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Imaxe 65: Esquema sistemas de protección de arrastres por escorredura 

En tódolos casos despois de cada chuvieiro debe efectuarse unha inspección e reparación de danos, así 
como a limpeza dos sedimentos cando estes alcancen unha altura equivalente á metade da barreira. 

 Foxos perimetrais e Balsas de decantación 

Instalación de foxos perimetrais na contorna das zonas auxiliares, amoreo de terras ou outras zonas de 
obra susceptibles de arrastres de terras, co obxecto de recoller a escorredura procedente das superficies 
de obra e dirixila a unha balsa de decantación para a súa depuración antes da súa vertedura á rede de 
escorredura natural. 

 Sistemas complementarios para a protección de arrastres por escorredura 

No caso que o equipo de vixilancia ambiental determinará a necesidade de aplicar máis medidas fronte a 
arrastres hídricos, as barreiras antisedimentos poden complementarse coa implantación doutros 
sistemas: 

o Disposición de xeotéxtiles sobre as superficies onde discorre a rede de escorredura xerada tras a 
apertura do terreo, para evitar a formación de cárcavas e arrastres. 

o Disposición de trampas de sedimentos nas cunetas perimetrais, ao obxecto de promover a 
sedimentación dentro da propia cuneta, reducindo a achega de sedimentos á balsa de 
decantación. 

 Xestión das augas de formigonado 

Para a xestión das augas de lavado das cubas de formigón habilitaranse, polo menos, unha fosa de lavado 
en cada zona de obras. 

Esta fosa estará formada por unha gabia de 2 x 2 m aproximadamente, 1 m de profundidade e recuberta 
de material impermeable. 

Realizarase un mantemento periódico da mesma mediante a retirada dos sedimentos depositados na 
mesma, para evitar a diminución no tempo da eficacia da medida. 
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Imaxe 66: Esquema fosa de lavado de formigoneiras. 

 Lavado de rodas 

Co fin de evitar a dispersión de partículas de po durante os tránsitos de vehículos con terras e materiais 
poeirentos, que poidan ser transportados polas choivas ata os leitos, dispoñerase dun sistema que 
permita o lavado das rodas dos camións á saída das obras. 

Este sistema estará formado por unha canle de formigón sobre o que se dispón unha reixa de aceiro sobre 
o que se lavarán as rodas dos camións. 

Realizarase un mantemento periódico do mesmo mediante a retirada dos sedimentos depositados na 
mesma, para evitar a diminución no tempo da eficacia da medida. 

7.2.2.5 Vexetación. Restauración e integración paisaxística 

Para compensar as afeccións causadas sobre a vexetación polas obras de acondicionamento de leiras e 
accesos, procederase a realizar labores de restauración. 

Os labores de restauración recóllense no Anexo 6 do presente EIA. 

7.2.2.6 Fauna 

Se durante as obras se observa a presenza dalgún exemplar de fauna protexida na contorna das distintas 
zonas de obras, estableceranse e executarán as medidas adecuadas a cada caso. 

Se durante as obras se localiza algún niño de especies protexidas ou de maior valor procederase á 
interrupción das obras nos devanditos puntos e atrasarase a realización das mesmas ata que finalice o 
período de cría destas especies. 

7.2.2.7 Paisaxe 

Para unha correcta integración da zona de actuación, atenderase ás medidas correctoras expostas neste 
mesmo documento no apartado de vexetación tendo en conta o seguinte: 

 Nas formas remodeladas non se permitirán as angulosas ou as que introduzan formas novas no terreo. 

 Na restitución do terreo sempre se buscará a cota orixinal do mesmo.  

 Tentarase no posible a reutilización dos materiais propios da obra. 

 De forma xeral, non se permitirá o tránsito de vehículos ou maquinaria fóra dos viais e zonas 
delimitadas para iso. 
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 Manterase a correcta limpeza das zonas de obra e evitarase a dispersión de residuos na contorna 
próxima. 

 Restauración vexetal das zonas alteradas polas obras asociadas á ZRP. 

7.2.2.8 Patrimonio histórico-artístico. 

As medidas correctoras a aplicar sobre os distintos xacementos afectados polo proceso de concentración 
están contempladas no Anexo 3. 

En caso de aparición durante a obra de elementos do patrimiono cultural non catalogados, o responsable 
do control e seguimento arqueolóxico realizará unha ficha de cada un deles que se incluirá na memoria 
técnica final do seguimento arqueolóxico. 

Se durante os labores de roza ou escavación identificásense novos elementos ou restos arqueolóxicos, 
paralizarase de forma inmediata os traballos no contorno e o responsable do control e seguimento 
arqueolóxico realizará un informe especial para a súa remisión á D.X. de Patrimonio Cultural coas medidas 
propostas para a súa protección. Estas medidas deberán ser autorizadas polo citada D.X. 

7.3 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Tódalas medidas a considerar para a súa aplicación sobre a fase de explotación, serán unicamente de 
carácter preventivo, dadas as características do uso previsto.  

Estas medidas preventivas deberán ser tidas en conta sobre todo en zonas hidromorfas onde se se 
practica unha agricultura intensiva ou se fai un mal uso de fertilizantes e praguicidas pode provocar a 
contaminación deses solos. 

Para iso, teranse en conta as especificacións vertidas no “Código galego de boas prácticas agrarias”, a 
disposición de tódolos agricultores interesados en poñelo en práctica de forma voluntaria, nas 
Dependencias Provinciais da Consellería do Medio Rural, ou a través de Internet, en Xunta.es. 

No mesmo infórmase entre outras cousas, de: 

 Tipos de fertilizantes nitroxenados a utilizar en agricultura. 

 Períodos recomendados para a aplicación de fertilizantes. 

 Aplicación de fertilizantes en terreos pendentes e difíciles. 

 Aplicación de fertilizantes en terreos hidromorfos, asolagados, xeados ou cubertos de neve. 

 Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a cursos de auga. 

 Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco e medidas para evitar a 
contaminación da auga por escorredura e filtración, en augas superficiais, ou subterráneas de líquidos 
que conteñan esterco ou residuos de produtos vexetais almacenados, como as forraxes ensiladas. 

 Aplicación de fertilizantes químicos e estercos para controlar perdas de nutrientes, de cara as augas. 

 Xestión do uso das terras, con referencia aos sistemas de rotación de cultivos e á proporción de 
superficie de terras dedicadas a cultivos permanentes en relación cos cultivos anuais. 

 Establecemento de plans de fertilización acordes coa situación particular de cada explotación, e a súa 
consignación en rexistros do uso de fertilizantes. 

 Prevención da contaminación das augas debido a escorredura e lixiviación nos sistemas de rega. 
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Outras recomendacións para a fase de explotación teñen que ver cos seguintes aspectos: 

 Conservación da vexetación ripícola na zona de servidume do Dominio Público Hidráulico. 

 Mantemento do libre acceso á zona de servidume do Dominio Público Hidráulico. 

 Aplicación de medidas para a conservación do Patrimonio Cultural. 

 Aplicación de medidas para o control de especies invasoras. 

 Aplicación de medidas para a conservación de especies protexidas. 

 Aplicación da restrición de usos nas zonas de restricións medias (ZME) e mínimas (ZMI) dos 
aproveitamentos de auga mineral, industrial e de manancial “Balneario Davila” e “Balneario de 
Acuña”. 

 Aplicación de medidas de prevención de incendios e de xestión da biomasa. 

 Principais solicitudes previas de autorización: 

o Solicitude previa ante a D.X de Patrimonio cultural para a realización de recheos, modificacións ou 
obras en elementos do Patrimonio Cultural e/o as súas áreas de cautela. 

o Solicitude previa ante o organismo de conca Augas de Galicia para a realización de recheos, 
modificacións ou obras en terreos situados en Dominio Público Hidráulico. 

o Solicitude previa ante o organismo de conca Augas de Galicia para novas captacións ou verteduras 
de augas. 

o Tramitación previa da curta de arborado, mediante comunicación ou autorización en función das 
especies para cortar. 

7.4 ORZAMENTO DE MEDIDAS AMBIENTAIS EN OBRA 

Os proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP de Bemil, incluirán un orzamento 
detallado das medidas ambientais de aplicación á obra. 

Inicialmente as unidades básicas a incluír dentro deste orzamento de medidas ambientais serían as 
seguintes: 

 UNIDADES BÁSICAS PARA O ORZAMENTO MEDIDAS AMBIENTAIS ZRP BEMIL.  
 1 PROTECCIÓN DA  ATMOSFERA  

CAMIÓN REGO RETENCIÓN DE PO  
Camión de rega, incluso condutor e tódolos medios auxiliares necesarios. 

 2 PROTECCION DE SOLOS E ELEMENTOS SINGULARES  
JALONAMIENTO TEMPORAL CON SOPORTES ANGULARES METÁLICOS  
Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de lonxitude 
unidos entre si mediante unha cinta de sinalización de obra e colocados cada 8 m. 

 3 MEDIDAS PREVENTIVAS PARQUE MAQUINARIA-ZIA 
 PUNTO LIMPO 
 Execución de "punto limpo" nunha superficie de 90 m², incluso p.p. de contedores, terreo impermeable, xeotéxtil, 

cerramento, cuneta perimetral con hm-20 e a súa conexión ata a balsa de decantación, incluso desmantelamento 
posterior, totalmente terminado. 

 DESENGRASADOR DE POLIÉSTER FIBRA DE VIDRO 
 Desengraxador de poliéster fibra de vidro, totalmente instalado segundo anexo ambiental, incluíndo tódolos 

medios e materiais necesarios para a súa correcta execución, totalmente terminado. 
 MONTAXE E DESMONTE DE PECHE DE MALLA REUTILIZABLE 5 USOS 
 Montaxe e desmonte de peche de malla reutilizable en 5 usos de 1.5 m de altura a base de malla súpergrosa 

simple torsión plastificada azul e branca 50/20/17, enterrada 0,30 m para protección de fauna, postes 
intermedios cada 6 m de tubo redondo de 48x1.5 lacados en branco, terminados en sombrerete, con postes 
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 UNIDADES BÁSICAS PARA O ORZAMENTO MEDIDAS AMBIENTAIS ZRP BEMIL.  
tensores cada 25 m lacados en branco. Incluso p.p. de reforzos e cimentacións de formigón, totalmente 
terminado. 

 PLATAFORMA LAVADO -MANTEMENTO 
 Execución de plataforma para o lavado e mantemento de maquinaria nunha superficie de 800 m², incluso p.p. de 

terreo impermeable, xeotéxtil, conectada a balsa de decantación, mesmo desmantelación posterior, totalmente 
terminado. 

 BALSA DE DECANTACIÓN E SISTEMA DE FILTRACIÓN  
Balsa de decantación e sistema de filtración e reciclaxe de auga e o seu posterior desmantelamento, segundo 
anexo ambiental, incluíndo escavación, xeomembrana, material de cobertura, plástico de cubrición, cunetas de 
drenaxe revestidas de formigón hm-15, varandas de protección e material de recheo, totalmente terminada e o 
seu posterior desmantelamento. 

 4 PROTECCIÓN MEDIO HIDROLÓXICO 
 FOSA PARA LIMPEZA DE CANLÓNS DE FORMIGÓN 
 Fosa para limpeza das cubas de formigón durante a execución das obras, de dim. 2 x 2 x 1 m, segundo anexo 

ambiental de proxecto, incluíndo tantos transportes a vertedoiro como sexan necesarios para o seu baleirado, 
segundo p.p. de selado posterior co material escavado, totalmente terminada. 

 FOSA PARA LAVADO DE RODAS 
 Fosa para lavado de rodas dos camións á saída da obra formado por unha canle de formigón sobre o que se 

dispón unha reixa de aceiro, segundo anexo ambiental de proxecto, incluíndo tantos transportes a vertedoiro 
como sexan necesarios para o seu baleirado, segundo p.p. de selado posterior co material escavado, totalmente 
terminada. 

 BARREIRA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 
 Barreira de retención de sedimentos, formada por balas de palla, fixadas ao terreo mediante estacas de madeira 

ou aceiro, distanciadas entre si un máximo de 3 m, totalmente colocada 
 CUNETAS PERIMETRAIS 
 Cuneta trapezoidal en terra, de 1,60/0,60 m. y h=0,50 m. 
 BALSA DE DECANTACIÓN  
 Balsa de decantación e o seu posterior desmantelamento, segundo anexo ambiental, incluíndo escavación, 

xeomembrana, material de cobertura, plástico de cubrición, cunetas de drenaxe revestidas de formigón hm-15, 
varandas de protección e material de recheo, totalmente terminada e o seu posterior desmantelamento. 

 5 PROTECCION DE VEXETACION 
 PROSPECCION PREVIA DE VEXETACIÓN 
 Prospección previa da vexetación existente para detección de hábitat, especies protexidas e especies invasoras, 

segundo apartado correspondente do EIA. 
 REDACCIÓN DEL PLAN DE ERRADICACIÓN ESPECIES INVASORAS EN OBRA 
 Partida alzada para redacción do plan de erradicación de especies invasoras en obras, segundo apartado 

correspondente do EIA. 
 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ERRADICACIÓN ESPECIES INVASORAS EN OBRA 
 Partida alzada para execución do plan de erradicación de especies invasoras en obra, segundo apartado 

correspondente do EIA. 
6  PROTECCION DA FAUNA 
 PROSPECCION PREVIA DE FAUNA 
 Prospección previa da presenza de fauna singular ou especies protexidas, segundo apartado correspondente do 

EIA. 
 ACONDICIONAMENTO DE REDES DE DRENAXE  

Acondicionamento á fauna de drenaxes, arquetas e cunetas lonxitudinais. 
7 PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 
 SEGUIMENTO E CONTROL ARQUEOLÓXICO 
 Redacción do proxecto de seguimento e control arqueolóxico para a súa autorización pola D.X de Patrimonio. 

Execución do seguimento e control arqueolóxico en obra. 
Balizamento de elementos patrimoniais. 
Redacción do informe valorativo e/o memoria técnica de control e seguimento arqueolóxico. 

Táboa 77: Unidades Básicas para o orzamento das Medidas Ambientais ZRP Bemil 

O proxecto incluirá así mesmo o orzamento correspondente ao Proxecto de Restauración e integración 
paisaxística. 
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8. PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL 

O programa de vixilancia ambiental ten como obxecto comprobar a magnitude e localización de impactos 
negativos previstos, así como aqueles de nova aparición que non foron previstos con anterioridade, para 
confirmar "in situ" a efectividade das medidas correctoras e protectoras aplicadas na fase de execución 
da concentración.  

A consideración dun Programa de vixilancia ambiental durante a fase de explotación, pódese realizar en 
base ás especificacións vertidas polo “Código Galego de Boas Prácticas Agrarias” xa mencionado, aínda 
que dada a voluntariedade de aplicación do mesmo, non se considera necesario a imposición dun 
programa ao respecto. 

Os distintos proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP de Bemil, incluirán un 
programa de vixilancia ambiental baseado nas presentes directrices e axustado ás características das 
obras para realizar. 

9.1 O BXECTIVOS XERAIS 

Os obxetivos xenerais do programa son: 

1. Comprobación de que a execución da reestruturación e das obras que no seu caso leve 
aparelladas, axústese ás especificacións correspondentes en cada caso, así como ao presente 
estudo ambiental, e ás condicións que se recollan na Declaración de Impacto Ambiental a 
emitir pola Administración competente. 

2. Comprobación do cumprimento das especificacións da reestruturación e das obras que no 
seu caso leve aparelladas, respecto a os aspectos medioambientais, e cumprimento da 
Normativa vixente ao respecto, durante o proceso de explotación. 

3. Comprobación da aplicación e desenvolvemento na súa forma correcta, das medidas 
correctoras impostas por este estudo ou pola Declaración de Impacto ambiental que no seu 
día emita o Órgano Ambiental, para as distintas fases do desenvolvemento da  reestruturación 
e das obras que no seu caso leve aparelladas. 

4. Seguimento da evolución dos impactos previstos como consecuencia do desenvolvemento da 
actividade na zona reestruturada e da eficacia das medidas propostas para a súa redución ou 
eliminación, a través do control dos valores alcanzados polos indicadores ambientais máis 
significativos, respecto dos niveis críticos que presenten. 

5. Seguimento da evolución dos efectos residuais ou a aparición de non previstos ou inducidos, 
para proceder no posible, á súa redución, eliminación ou compensación. 

6. Proporcionar información sobre a calidade e oportunidade das medidas correctoras e 
información que poida ser usada para a verificación de efectos identificados, para mellorar 
técnicas e métodos de avaliación. 

7. O equipo técnico encargado de poñer en práctica o Programa de Vixilancia para cada unha 
das fases de desenvolvemento da reestruturación parcelaria, desenvolverá e instrumentará a 
programación no referido a: fontes de información, parámetros de medición, toma de datos, 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

MemoriaEIA_BEMIL_02.docx 

 

Páxina 
256 

 

publicación de resultados e tendencias, formulación de respostas e demais aspectos que 
permitan a sistematización racional da vixilancia. 

8.1 MEDIDAS XERAIS DE SEGUIMENTO E CONTROL. 

 Seguimento e control durante as fases iniciais do proceso. 

Durante as fases iniciais do proceso, os órganos competentes en materia de reestruturación parcelaria 
designarán de forma coordinada, a un equipo de seguimento que proceda a realizar un control das 
seguintes actuacións: 

 Tallas de árbores por parte dos propietarios, debido á incerteza que se crea durante esta fase do 
proceso, para non beneficiar ao próximo propietario da leira. Para o control da talla de árbores terase 
presente a Lei consolidada 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003 , do 21 de 
novembro, de Montes. 

 Vixiar e controlar a aparición de construcións, tanto muros como edificacións, para non complicar o 
proceso. 

 Para evitar todas estas actuacións deberase manter informados os propietarios en tódalas fases do 
proceso e no seu caso establecer medidas sancionadoras para evitar estas actuacións. 

 Seguimento das obras durante a súa execución. 

Durante as obras asociadas ao desenvolvemento da reestruturación parcelaria, efectuarase o control 
continuo da evolución dos traballos, a fin de evitar que coa súa execución ocasiónense alteracións de 
magnitude superior á estritamente necesaria. Este control exercerase a través da aplicación de, polo 
menos, as actividades recollidas a continuación, sen detrimento da vixilancia das demais actividades de 
obra nin da adopción de medidas complementarias: 

 Previamente ao comezo dos traballos incorporarase ao Prego de Prescricións Técnicas Particulares 
das Obras as medidas ambientais propostas e as do Plan de Vixilancia, de modo que a empresa 
licitante teña coñecemento de todas elas e quede obrigada contractualmente á súa aplicación. 

 A empresa construtora estará en posesión de tódolos permisos e autorizacións necesarias para o 
inicio das obras, outorgados polas autoridades e administracións competentes. 

 Asegurarase manter as necesarias relacións coas administracións ambientais competentes, co fin de 
lograr unha boa coordinación que redunde en beneficio, tanto da marcha das obras como do debido 
respecto ao medio ambiente. 

 Controlarase que o terreo utilizado nas obras sexa o mínimo imprescindible. Controlarase o respecto 
aos jalonados establecidos, alí onde se opte pola súa instalación. 

 Comprobar que as provisións de material sitúense en zonas adecuadas para que non se orixinen 
alteracións na cuberta vexetal ou nos cultivos e que non produzan ocupacións en vías pecuarias ou 
camiños. 

 Ao comezo dos traballos controlarase que a elección da maquinaria para utilizar nas obras cumpre as 
limitacións vixentes sobre emisión de contaminantes, ruídos e vibracións, e en caso contrario 
procederase á instalación de dispositivos de control ou á adopción de medidas atenuantes.  

 Coidarase que as operacións de mantemento, repostaxe e reparación da maquinaria para empregar 
nos traballos efectúanse no lugar especificamente destinado a iso. Antes do inicio dos traballos 
procederase ao reglaxe e posta a punto da mesma; e efectuaranse ademais revisións periódicas de 
control. 
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 Controlarase que a elección da localización das instalacións auxiliares de obra foi ambientalmente 
compatible (que non produce alteracións complementarias sobre solos, augas, poboación, 
vexetación, fauna, patrimonio cultural, etc.). Observarase que se sitúen fose dos lugares de maior 
visibilidade; e tamén se vixiará a visibilidade das zonas de obra, a fin de poder formular correccións 
puntuais adicionais, se iso fose necesario. 

 Observaranse as precaucións finalmente ditadas respecto á aparición de nubes de po. 

 Igualmente, controlarase a xestión da terra vexetal retirada e amoreada para o seu posterior uso, nos 
labores de acondicionamento ambiental. 

 Comprobar que a reposición de combustible da maquinaria pesada de obra realízase mediante un 
camión cisterna preparado para tal fin. 

 Vixiarase o cumprimento da prohibición de efectuar verteduras deliberadas a leitos e solos, así como 
da de depositar terras, escombros, lixos, etc., fóra dos lugares especificamente destinados a iso. 
Controlarase o traslado periódico de residuos, etc. a xestor autorizado, solicitando incluso os 
comprobantes de entrada nos mesmos, no caso de residuos como aceites ou lubricantes. 

 Antes do inicio das obras, impartiranse normas ou recomendacións de manexo responsable de 
materiais e substancias potencialmente contaminantes aos traballadores que vaian participar nos 
traballos, e observarase a súa aplicación. Sería adecuado incluír entre as recomendacións ao respecto, 
outras para tentar concienciar aos traballadores da importancia de adoptar certos usos e "modos de 
facer" ambientais nas distintas actividades de obra. 

 Exercerase o control da eliminación da vexetación en zonas de obra e mellora ou apertura viarias, 
para que esta sexa a mínima imprescindible. En concreto, vixiarase que só se eliminen os pés sobre 
os que realmente non sexa posible aplicar outra opción e que as podas de conformación realícense 
de maneira adecuada. 

 Coidarase a vixilancia das medidas de protección adoptadas habitualmente nas obras para previr a 
aparición de incendios.  

 Vixiarase o estado das superficies que durante os traballos foron desprovistas de vexetación, ata a 
recuperación dunha cobertura vexetal propia (natural ou forzada), a fin de controlar a súa evolución 
e de previr a aparición de procesos de erosión. 

 Aínda que esta incidencia é improbable, observarase que non se produzan interrupcións nin atrancos 
nos servizos implantados e en funcionamento na zona durante os traballos. Controlarase igualmente 
a completa reposición ao termo dos que puidesen verse afectados polas obras. 

 Informarase periodicamente á Dirección de Obra do grao de cumprimento das medidas preventivas 
e correctoras propostas, co fin de corrixir con rapidez aqueles aspectos non satisfactorios. 

 Propoñeranse novas medidas preventivas ou correctoras, se fose necesario, en función do observado 
na supervisión periódica dos traballos. 

 Observarase a correcta limpeza das zonas de obra ao termo dos traballos.  

 Antes da súa entrega definitiva, efectuarase unha revisión completa das obras, a fin de ter ocasión de 
levar a cabo as medidas adecuadas para a corrección dos impactos que non fosen tratados durante 
os traballos, e de determinar o estado en que quedan as superficies antes do inicio da fase de 
explotación. 

 Para o seguimento durante a fase de construción recoméndase a presenza dun especialista 
medioambiental encargado de asesorar á Dirección de Obra sobre a materia. 
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 Seguimento e control tras a execución das obras de concentración. 

O seguimento da evolución das obras xa finalizadas realízase a través da análise da resposta que ofrecen 
determinados elementos que se consideran indicadores do nivel de integración ou de cicatrización. 

Os indicadores que se utilizarán neste seguimento no caso que nos ocupa, son os seguintes: 

 Aspecto dos terreos ao termo dos traballos (xeomorfoloxía), e aparición de procesos erosivos e de 
inestabilidade de noiros nas zonas desprovistas de vexetación, especialmente nas zonas de pendente, 
e proximidades de leitos. 

 Estado dos viais de acceso ás leiras, realizarase un seguimento da posible deterioración que sufran as 
infraestruturas viarias, como consecuencia do uso que se efectúe delas, estes deberán ser 
restaurados. 

 Estado das plantacións e sementas realizadas mediante as obras de acondicionamento ambiental 
(aparición de zonas espidas, estado fitosanitario, altura alcanzada polos exemplares...). 
Supervisaranse os traballos de revexetación das zonas afectadas, comprobando que se realizan 
segundo as cantidades, calidades e procedementos adoptados no Proxecto correspondente. 

 Comportamento da fauna: incidencia de accidentes, aniñamentos na área concentrada, aparición de 
novas especies, modificacións de comportamento, posible aparición de fenómenos de efecto 
barreira, etc. 

A metodoloxía proposta para o seguimento destes indicadores é basicamente a mesma para todos eles, 
e consiste no recoñecemento sobre o terreo de distintos parámetros (que variarán co tipo de indicador 
controlado), a través de inspeccións periódicas da zona concentrada. 

Este é un dos mellores modos de comprobar a eficacia das medidas correctoras adoptadas, en especial 
daquelas cuxos resultados dependen do tempo transcorrido desde a súa aplicación. 

Respecto a periodicidade das visitas, resulta recomendable efectuar un mínimo de dúas revisións ao ano, 
aínda que este número pode incrementarse en función do tipo de factor ou parámetro a controlar e das 
circunstancias particulares e imprevisibles que concorran ao longo do período establecido para a vixilancia 
(tormentas, incendios etc.). 

8.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGUIMENTO E CONTROL. 

 Atmosfera 

8.2.1.1 Emisións de gases de combustión 

 Aspectos a Verificar 

Verificarase que a totalidade da maquinaria para utilizar no proceso construtivo conta coa certificación 
de superar a ITV e coa certificación CE. 

 Indicadores e umbrais 

Non se considerará admisible a utilización de vehículos e/o maquinaria no marco das obras que careza 
das referidas certificacións. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes 
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 Medidas de Prevención e Corrección 

Se se detecta que algún vehículo ou maquinaria adscrita á obra carece (ou caducaron) das oportunas 
certificacións, informarase no momento á empresa construtora, así como ao titular do vehículo / máquina 
en cuestión, ao obxecto de que se proceda a: 

- Retirada do Vehículo / Máquina da Actividade de Obra. 

- Obtención / Renovación da ou das Certificacións que falten ou caducasen. 

- Presentación das oportunas Certificacións #ante a Dirección de Obra de forma previa á 
reincorporación do Vehículo / Máquina á Actividade de Obra. 

- Substitución do Vehículo / Maquina por outro coas certificacións en vigor. 

8.2.1.2 Regas para estabilizar 

 Aspectos a Verificar 

Verificarase que se conta, en todo momento, con dispositivos adecuados para a rega de zonas de obra, 
zonas de instalacións auxiliares, provisións e viais de acceso. 

Verificarase que se realizan as regas cando se dean circunstancias de ambiente seco ou aspecto 
pulverulento das plataformas ou levantamento de po ao paso dos vehículos ou por acción do vento. 

Así mesmo, verificarase que en ausencia de regas, as superficies non presentan aspecto pulverulento nin 
o paso dos vehículos xera o levantamento de po. 

 Indicadores e umbrais 

Non se considerará aceptable a non dispoñibilidade de dispositivos adecuados para a rega das superficies 
de obra; nin se considerará aceptable o levantamento de po abundante debido ao paso de vehículos e 
maquinaria de obra ou debido simplemente á soa acción do vento. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes 

 Medidas de Prevención e Corrección 

- Se se detecta que non existe dispoñibilidade a pé de obra de dispositivos adecuados para a rega de 
superficies, informarase no momento á empresa construtora, para que en prazo máximo de 48 horas 
déase resposta á devandita carencia. De forma previa ao reinicio das operacións, deberá ser 
verificado “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización 
da incidencia. 

- Se se detecta que dándose as condicións sinaladas non se efectúan as regas, informarase no 
momento á empresa construtora para que se proceda á súa aplicación o máis axiña posible e en todo 
caso dentro da xornada en que se detectou a deficiencia. De forma previa ao reinicio das operacións, 
deberá ser verificado “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 24 horas desde a 
sinalización da incidencia. 

- Se se detecta que a pesar de que se efectúan as regas, estes non son suficientes para evitar o 
problema, informarase á empresa construtora no sentido de que se incremente a frecuencia das 
regas na medida en que sexa necesario. De forma previa ao reinicio das operacións, deberá ser 
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verificado “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización 
da incidencia. 

8.2.1.3 Protección do ambiente sonoro: Actividades e horarios 

 Aspectos a Verificar 

- En primeiro lugar, verificarase que as actividades ruidosas son as realmente previstas en proxecto, é 
dicir, as operacións de carga e descarga de materiais e os movementos da maquinaria e persoal de 
obra. 

- Con respecto ao horario en que se realicen ditas actividades, verificarase que as actividades referidas 
realícense como norma xeral dentro do intervalo comprendido entre as 07:00 horas e as 23:00 horas. 
Sendo preceptiva a comunicación expresa de período de obra ao concello implicado. 

- Así mesmo, verificarase que no caso de que se precise a realización deste tipo de actividades fóra dos 
devanditos horarios, cóntase cos preceptivos permisos municipais e que estes obran en poder do 
Responsable Ambiental de Obra polo menos cun día de antelación. 

 Indicadores e umbrais 

Non se considerará aceptable a realización de actividades de carácter ruidoso en horario nocturno ou 
carecendo dos referidos permisos. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes 

 Medidas de Prevención e Corrección 

No caso de observarse a realización de actividades de carácter ruidoso en horario nocturno ou traballos 
nocturnos carecendo dos referidos permisos, paralizarase a actividade de obra de que se trate ata liquidar 
o problema. 

En caso en que o equipo ambiental detectase niveis sonoros elevados ou que se produzan denuncias por 
ruídos realizaranse medicións sonoras nas contornas sinaladas e adoptaranse as medidas correctoras no 
seu caso. 

 Xeomorfoloxía, xeoloxía e solos 

8.2.2.1 Replanteo e localizacións 

 Aspectos a Verificar 

- De forma previa ao comezo das obras comprobarase que a planificación e delimitación das zonas 
sometidas a actividade, axústase ao recolleito no proxecto.  

- Comprobarase que se definiron con claridade suficiente as áreas de ocupación das obras proxectadas, 
áreas de circulación, de estacionamento, almacenamento de materiais, parques de maquinaria e 
demais instalacións auxiliares e aspectos relacionados coas obras que requiran da ocupación do 
espazo. 
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- Verificarase que a circulación de maquinaria realízase polos sistemas de acceso a obra sinalados para 
tal fin. Así mesmo verificarase a presenza dunha sinalización adecuada ao plan viario de obra e que 
se realiza o seu mantemento. 

- Comprobarase o estado dos viarios de obra, rutas de acceso, zonas de instalacións e provisións ao 
obxecto de verificar os posibles danos causados polo frecuente paso de vehículos e polos traballos 
de obra, tales como procesos de compactación e erosivos, así como o mantemento dos mesmos nun 
correcto estado de conservación. 

- Comprobarase que se balizaron e sinalizaron adecuadamente aqueles elementos a respectar, 
especialmente no que respecta á existencia de ríos, masas vexetais a preservar, de forma especial o 
caso de vexetación das ribeiras e os bosques de frondosas, ou elementos do Patrimonio Cultural. 

- Comprobarase se existen procesos erosivos durante a fase de execución das obras. 

 Indicadores e umbrais 

- Deberá xustificarse calquera cambio con respecto ao estipulado en proxecto construtivo, no que 
respecta á delimitación e ocupación das zonas sometidas a actividade. Non se considera admisible 
unha modificación inxustificada neste marco. 

- Non se considerará admisible a presenza de zonas de instalacións, provisións e parque de maquinaria 
fóra das zonas destinadas a tal fin. 

- Non se considerará admisible a indefinición do Plan Viario, nin a ausencia de sinalización. 

- Non se considerará admisible a ausencia de balizado dos elementos para respectar. 

- Non se considerará admisible a xeración de cárcavas sobre os noiros que poidan afectar á súa 
estabilidade. 

- Non se considerará admisible os defectos orixinados nos accesos, instalacións e zonas de provisión 
por procesos de compactación e erosión ao finalizar as obras. 

 Frecuencia de Inspección 

Realizarase un control previo ao comezo das obras para cotexar se as superficies de ocupación 
correspóndense cas definidas no Proxecto e para o resto de controis establécese unha frecuencia mínima 
de inspección dunha vez ao mes. 

 

 Medidas de Prevención e Corrección 

- En caso de observarse modificacións inxustificadas, respecto do estipulado no proxecto de execución, 
no que respecta á delimitación e ocupación das zonas sometidas a actividade; requirirase á empresa 
construtora para que no prazo de 48 horas xustifique as modificacións observadas. En caso contrario, 
instaráselle a axustarse ao proxectado e a repoñer, o máis axiña posible, os terreos ocupados 
indebidamente ao seu estado anterior. Verificarase a adopción das medidas prescritas nun prazo 
máximo de 72 horas desde a sinalización da incidencia. 

- En caso de observarse o incumprimento do Plan de Accesos a Obra, requirirase á empresa construtora 
para que no prazo de 48 horas defina devanditos viarios e o poña en comunicación da totalidade do 
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persoal de obra afectado por esta medida. Verificarase a adopción das medidas prescritas nun prazo 
máximo de 72 horas desde a sinalización da incidencia. 

- En caso de observarse ausencia ou deficiencias na sinalización de obra, requirirase á empresa 
construtora para que no prazo de 48 horas emende as carencias detectadas. Verificarase a adopción 
das medidas prescritas nun prazo máximo de 72 horas desde a sinalización da incidencia. 

- No caso de que se observasen transportes por rutas non previstas no plan de obra, informarase 
inmediatamente á empresa construtora para que no prazo de 24 horas emende as carencias 
detectadas. Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde 
a sinalización da incidencia. 

- No caso de que se observase a ausencia de balizado ou carencias no mesmo, no que respecta a os 
elementos para respectar (Hábitats de interese comunitario, ríos, bosques de ribeira, ámbito do 
Dominio Público Hidráulico e Elementos do Patrimonio Cultural), informarase inmediatamente á 
empresa construtora para que no prazo de 24 horas emende as carencias detectadas. Verificarase “in 
situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

- Ao finalizar as obras en caso de detectarse defectos nas zonas de acceso, instalacións e zonas de 
provisións, relacionados con procesos erosivos e de compactación informarase inmediatamente á 
empresa construtora para que no prazo de 2 semanas emende as carencias detectadas. Verificarase 
“in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 2 semanas desde a sinalización da 
incidencia. 

- En calquera caso, ante a existencia dun impacto imprevisto, este débese comunicar ao Servizo de 
Conservación dá Natureza ou á D.X. de Patrimonio Cultural, así como as medidas para adoptar. Así 
mesmo, paralizaranse as obras susceptibles de producir as afeccións sinaladas ata que o organismo 
competente non se pronuncie. 

8.2.2.2 Terra vexetal e outros materiais 

 Aspectos a Verificar 

- Verificarase que en fase de despexe e roza ou como paso previo ao inicio de calquera operación que 
implique escavación e/ou movementos de terra, separaranse os materiais resultantes: terra vexetal 
e solo.  

Por un lado a terra vexetal consérvase e mantense para utilizala en posteriores fase de obra e os 
restos vexetais xestiónanse por xestores autorizados. 

- Control da procedencia dos áridos, e se é o caso, de materiais de préstamo e/ou terra vexetal.  

Estes procederán sempre de zonas debidamente autorizadas e primando o uso de solos e áridos 
reciclados.  

Inicialmente non está prevista a necesidade de terras de préstamo. En todo caso, os materiais de 
préstamo deberán ter a súa procedencia debidamente acreditada e os ocos resultantes deberán ser 
restaurados ao finalizar a obra. 

 Indicadores e umbrais 
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Considerarase como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación en contra, de calquera dos aspectos 
que se van verificar arriba sinalados. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de prevención e corrección 

No caso de que se observase algunha carencia no que respecta ás operacións de retirada, acopio, 
mantemento e reutilización de terras vexetais no marco do proceso de restauración, informarase 
inmediatamente a empresa constructora para que no prazo de 24 horas emende as carencias detectadas. 
Verificarase "in situ" que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 24 horas desde a sinalización da 
incidencia. 

En caso de subministración de áridos ou terras sen xustificación da súa procedencia, paralizarase a súa 
utilización e informarase inmediatamente a empresa constructora para que no prazo de 24 horas emende 
as carencias detectadas. Verificarase "in situ" que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 24 horas 
desde a sinalización da incidencia. 

 Hidroloxía e hidroxeoloxía 

8.2.3.1 Control Xeral 

 Aspectos a Verificar 

- Control de que se tramitan as autorizacións necesarias para calquera actuación en zona de dominio 
público hidráulico ou para captacións ao organismo de conca (Augas de Galicia). 

- Control da preservación dos leitos fluviais e da súa contorna. 

- Controlaranse os leitos próximos a cada zona de obra, que serán identificados no PVA incluído en 
cada proxecto de execución 

I Inicialmente identificáronse os seguintes leitos de auga: 

• Rego da Pedra Torta 

• Rego de Cardín 

• Rego de Gabián 

• Rego dos Fornos 

• Río Bermaña 

• Río Chaín 

• Río de Follente 

• Río Umia 

• S/N 

Nos proxectos de execución identificaranse tamén para o seu control os leitos estacionais situados 
nas proximidades das distintas zonas de obra. 
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- Control de que se adoptan as medidas necesarias (estabilización e revexetación de superficies) 
durante as actuacións de movementos de terras próximas aos leitos para evitar posibles 
desprendementos, erosións ou arrastres de sedimentos cara aos leitos. 

- Control do balizado das zonas de cruzamento cos leitos, nunha banda de 10 m desde a liña de máxima 
crecida. 

- Control da instalación de medidas de protección (balsas, barreiras de sedimentos, cunetas de garda) 
ante posibles vertidos (aceites, combustibles, formigón, cementos e outros sólidos en suspensión 
procedentes das obras) en proximidade aos cursos de auga, e do seu correcto mantemento. 

- Control da planificación das actuacións de movementos de terras e, no seu caso de apertura de novos 
camiños, en situacións climatolóxicas favorables (ausencia de choivas) para evitar arrastres aos leitos. 

- Control do correcto funcionamento do sistema de drenaxe e de que as obras asociadas á ZRP 
permiten o mantemento do réxime hidrolóxico preexistente. 

- Controlarase o movemento da maquinaria, limitándoo ás zonas definidas no Plan Viario e de Accesos 
a Obra de cada proxecto de execución, a fin de impedir o tránsito por áreas non destinadas ao seu 
paso ou estacionamento, evitando desta maneira a afección innecesaria sobre os sistemas 
hidrolóxicos do territorio. 

- Controlarase que as instalacións auxiliares, zonas de provisión de materiais e parque de maquinaria 
sitúanse apartados das zonas de cruzamento cos leitos. 

- Sempre que sexa tecnicamente posible, estas áreas localizaranse fóra das zonas de DPH. 

 Indicadores e umbrais 

Considerarase como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación en contra, de calquera dos aspectos 
para verificar arriba sinalados 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de Prevención e Corrección 

- No caso de que se observase algún risco ou proceso de aterramento de ribeiras ou marxes fluviais, 
informarase inmediatamente á Dirección de Obra e á empresa construtora para que no prazo de 48 
horas emende as carencias detectadas. Así mesmo, instaráselle a repoñer, o máis axiña posible, os 
terreos ocupados indebidamente ao seu estado anterior. Verificarase “in situ” que se tomaron as 
medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

- No caso de que se observase a carencia dalgún dos sistemas destinados a controlar os arrastres de 
pos, finos e outros materiais cara ás augas continentais e que se traducen na implementación de 
balsas de barreiras antiturbidez nas zonas de cruzamento dos leitos fluviais interceptados; ou no caso 
de que se observasen deficiencias no nivel das operacións de mantemento a realizar sobre os 
referidos sistemas, informarase inmediatamente á empresa construtora para que no prazo de 48 
horas emende as carencias detectadas. Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas prescritas 
no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 
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- En caso de observar que se realizan operacións de lavado de maquinaria ou materiais de obra no leito 
dos ríos e arroios inscritos no ámbito das obras, informarase inmediatamente á empresa construtora 
para que ordene a paralización inmediata destas operacións. Volverase a incidir sobre o persoal de 
obra na necesidade de cumprir en todo momento cos coidados necesarios nas devanditas operacións. 
Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización 
da incidencia. 

- En caso de observar que non se adoptan tódalas medidas necesarias e precisas para evitar a vertedura 
e/o posta en contacto do formigón coas augas dos ríos e arroios inscritos no ámbito das obras, 
informarase inmediatamente á empresa construtora para que no prazo de 48 horas emende as 
carencias detectadas. Volverase a incidir sobre o persoal de obra na necesidade de cumprir en todo 
momento cos coidados necesarios nas devanditas operacións. Verificarase “in situ” que se tomaron 
as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

- En caso de detectarse presenza de zonas encharcadas ou de indicios de cambios no nivel freático nas 
zonas hidromórficas na contorna de localización das estruturas de drenaxe, informarase 
inmediatamente á empresa construtora para que no prazo de 48 horas emende as carencias 
detectadas. Volverase a incidir sobre o persoal de obra na necesidade de cumprir en todo momento 
cos coidados necesarios nas devanditas operacións. Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas 
prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

8.2.3.2 Incidencias obre a calidade das augas 

 Aspectos a Verificar 

- Control preoperacional da calidade das augas nos cursos fluviais afectados directa ou indirecta polas 
obras, seleccionando estacións de toma de mostras augas arriba e augas abaixo da zona afectada. 

- Control da evolución da calidade das augas nos cursos fluviais afectados polas obras. 

 Lugares de control 

O PVA a incluír nos proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP de Bemil, identificará 
os leitos para a toma de datos de calidade das augas e os puntos de toma de mostras (coordenadas UTM). 

Inicialmente controlaranse tódolos tramos fluviais situados augas abaixo das zonas de obra, que polas 
características das rede de escorrenta e a cobertura vexetal existente, puidesen ser afectados por 
fenómenos de arrastres de sedimentos. 

Estes puntos de control de calidade de augas propostas poden ser alterados conforme avance a obra, de 
forma que se realicen medicións só naqueles que se vexan influenciados pola obra nas súas diferentes 
operacións de traballo. 

Durante a obra engadiranse tódolos puntos adicionais nos que se observe risco de potencial alteración 
por efecto da obra 

 Normativa de Referencia e Parámetros 

Para o control das augas continentais tómase como principal normativa de referencia: 

- Lei 2/2021 de Pesca Continental 
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- Regulamento de Pesca Fluvial de Galicia (Decreto 130/1997), no que non se opoña á lei 2/2021. 

Inicialmente se considerarán os Parámetros seguintes:  

- pH 

- Temperatura  

- Condutividade 

- Turbidez 

- Osíxeno Disolto,  

- Sólidos Disoltos Totais,  

- Potencial REDOX, Profundidade da Toma de Mostras 

- Presencia de Hidrocarburos, Aceites ou Graxas. 

Inicialmente considerarase a mostraxe in situ con sonda multiparamétrica. En caso de resultados 
negativos da mostraxe procederase á inmediata toma de mostra para a súa análise por laboratorio 
homologado. 

 Indicadores e umbrais 

Respecto os datos obtidos da rede fluvial: 

- En primeira instancia, tomaranse como umbrais os valores límite definidos na lexislación de 
referencia. Neste sentido non se considerarán admisibles variacións dos límites establecidos pola 
lexislación de referencia. 

- Outros umbrais de alerta a considerar serán a detección de diferenciais de maior rango cos existentes 
nas análises preoperacionais entre os puntos de mostraxe. 

 Frecuencia de Inspección 

- Campaña preoperacional. O primeiro control da calidade das augas realizarase de forma previa ao 
comezo das obras en fase preoperacional. 

- Durante o desenvolvemento das obras a frecuencia mínima será mensual nos leitos situados na 
contorna das zonas de obras susceptibles de provocar arrastres de sedimentos ou augas 
contaminadas (traballos con formigón, mantementos de maquinaria, verteduras accidentais e 
outros). 

 Medidas de Prevención e Corrección 

No caso de que se superen os umbrais lexislativos, sempre e cando elo non se derive dunha situación 
anormal augas arriba das obras e, por tanto, con orixe nun proceso alleo a elas, identificarase a causa ou 
orixe do problema, informarase inmediatamente á empresa construtora para que ordene a paralización 
inmediata destas operacións e proceda á aplicación ou reforzo das medidas correctoras que se estimen 
oportunas e adecuadas á corrección da causa do impacto identificado. Volverá incidir sobre o persoal de 
obra na necesidade de cumprir en todo momento cos coidados necesarios nas devanditas operacións. 
Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 28 horas desde a sinalización da 
incidencia. 
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 Aspectos a Verificar 

- Controlarase que con anterioridade ao comezo das obras, realízase unha prospección  para detección 
de hábitats protexidos pola lexislación vixente, exemplares singulares e especies invasoras, 
adoptando as medidas necesarias para a súa conservación. 

- Buscarase a preservación dos corredores ecolóxicos, ecotonos e outros hábitats antropoxénicos de 
interese natural, cultural e paisaxístico (vexetación de ribeira, sebes, muros de pedra, bancales, 
corredoiras, aliñación de árbores, árbores illadas de interese, etc). 

- Controlarase que durante a execución das obras se adopten as medidas necesarias para a protección 
íntegra dos hábitats prioritarios, dos espazos naturais protexidos, das comunidades vexetais de 
especial interese (árbores e arbustos autóctonos) e daquelas zonas consideradas hábitats de taxones 
ameazados, situados nas inmediacións da zona de obras, mediante balizado e sinalización dos 
elementos para evitar a súa eliminación. Poñendo especial atención ao balizado no ámbito das 
marxes da rede fluvial interceptados polo Proxecto. 

- Controlarase nas prospeccións territoriais a aparición de especies de vexetación incluídas dentro do 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas. No caso de aparición procederase á súa protección 
mediante o rodeo do exemplar por unha malla protectora ou outro método proposto pola empresa 
adxudicataria, ou o seu transplante se o equipo de seguimento ambiental o ve necesario. 

- Comprobarase que a eliminación de vexetación se restrinxa á mínima superficie posible. Sempre que 
sexa necesario proceder á talla de especies realizaranse as tramitacións correspondentes 
(comunicación ou autorización) en función das especies implicadas na curta. 

- Verificarase que non se utilizan as queimas nin fitocidas como métodos de eliminación de vexetación 
nas zonas para ocupar polo proxecto. 

- Controlarase que no caso de levarse a cabo repoboacións en zonas forestais como traballos 
complementarios á reestruturación parcelaria, estas axústanse ao establecido na lexislación forestal 
e ambiental vixente, debendo contar co informe favorable da Secretaría Xeral do Medio Rural e 
Montes. Evitando no posible a continuidade de masas monoespecíficas de eucalipto ou piñeiro para 
impedir a fácil propagación de incendios forestais. 

 Indicadores e umbrais 

Considerarase inaceptable o incumprimento, salvo xustificación en contra que non supoña detrimento 
dos obxectivos para lograr, das prescricións antes sinaladas. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de Prevención e Corrección 

- No caso de que se observase a ausencia do balizado referido, informarase inmediatamente á empresa 
construtora para que no prazo de 24 horas emende as carencias detectadas. Verificarase “in situ” 
que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 24 horas desde a sinalización da incidencia. 

- No caso de que se observase o inicio das operacións de curta da vexetación asociada ás ribeiras 
fluviais carecendo dos oportunos permisos, informarase inmediatamente á Dirección de Obra e á 
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empresa construtora para que ordene a paralización inmediata das operacións en curso e 
concederáselle un prazo de 48 horas para que proceda á tramitación dos referidos permisos. 
Verificarase “in situ” que non se reinician as operacións ata contar cos permisos antes sinalados. 

- No caso de que se observase o uso de queimas e fitocidas como método de eliminación da cuberta 
vexetal, informarase inmediatamente á Dirección de Obra e á empresa construtora para que ordene 
a paralización inmediata das operacións en curso. Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas 
prescritas no prazo de 24 horas desde a incidencia. 

- En caso de detección de especies protexidas na área de afección das obras, levaranse a cabo as 
medidas protectoras necesarias para evitar afeccións ás especies e poñerase o feito en coñecemento 
do Servizo Provincial de Conservación da Natureza, adoptando as medidas que devandito organismo 
estime oportunas. 

 Fauna 

 Aspectos a Verificar 

- Controlarase que con anterioridade ao comezo das obras e especialmente previo aos traballos de 
rozas de vexetación, realízase un prospección para a identificación de especies de avifauna 
nidificantes de interese ou outras especies de fauna que ostenten figuras legais de protección ou que 
aparezan recollidas en listas ou libros vermellos que poñan de manifesto a importancia da súa 
conservación, na contorna das actuacións do Proxecto. 

- Verificarase que na medida do posible planificaranse os traballos fóra dos períodos reprodutivos e 
estableceranse perímetros de seguridade de 500 metros ás contornas identificadas, onde se limitarán 
o máximo posible as actuacións e o tráfico de maquinaria para garantir a tranquilidade das aves ou 
outras especies identificadas. 

 Indicadores e umbrais 

Considerarase inaceptable o incumprimento, salvo xustificación en contra que non supoña detrimento 
dos obxectivos para lograr, das prescricións antes sinaladas. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

Así mesmo, contemplarase un seguimento de, polo menos, dous anos de duración dos efectos ambientais 
sobre estas especies, cara  a unha posterior avaliación e a consecuente proposta de medidas correctoras, 
se fose necesario. 

 Medidas de Prevención e Corrección 

En caso de detección de especies protexidas na área de afección das obras, levaranse a cabo as medidas 
protectoras necesarias para evitar afeccións ás especies e poñerase o feito en coñecemento do Servizo 
Provincial de Conservación da Natureza, adoptando as medidas que devandito organismo estime 
oportunas. 

 Integración visual. Restauración e paisaxe 

 Aspectos a Verificar  
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- Controlarase que se executa a restauración vexetal das zonas afectadas polas obras asociadas á ZRP. 

- Controlarase que a restauración se realiza conforme ao establecido no Proxecto de Restauración 
Paisaxística incluído no Proxecto de Execución correspondente, e que dita restauración se axusta ás 
directrices establecidas no anexo 6 do presente EIA ou que os cambios realizados se atopan 
convenientemente xustificados. 

- Controlarase a alteración dos compoñentes da paisaxe, mediante a verificación de que no deseño e 
execución das actuacións se tiveron en conta as medidas establecidas nos distintos apartados do 
Anexo 5: Estudo de Impacto e Integración Paisaxística, e Anexo 6 Proxecto de Restauración e Integ. 
Paisaxística do presente EIA..  

 Indicadores e umbrais 

Considerarase inaceptable o incumprimento, salvo xustificación en contra que non supoña detrimento 
dos obxectivos para lograr, das prescricións antes sinaladas. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de Prevención e Corrección 

En caso de observarse calquera anomalía ou falta de axuste ao proxectado e previsto, poñerase en 
comunicación o feito á Dirección de Obra e á empresa construtora para que, no que no prazo de 24 horas 
emende as carencias detectadas. Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 
24 horas desde a sinalización da incidencia. 

 Xestión de residuos 

 Aspectos previos a Verificar 

- Verificarase que o proxecto de execución correspondente inclúe un anexo de Estudo de Residuos en 
aplicación da normativa vixente e que devandito estudo atópase actualizado á Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

- Verificarase que o contratista elabora o Plan de Execución da Xestión dos residuos e a idoneidade do 
mesmo, e que é aprobado pola Dirección de Obra e incluído nos documentos contractuais do 
proxecto. 

 Aspectos a Verificar en obra 

- Controlarase que tódolos residuos xerados nas fases de obra son segregados, clasificados e 
almacenados de acordo á súa natureza e normativa vixente, para a súa posterior xestión por xestor 
autorizado. Facendo especial fincapé nos residuos perigosos que deberán ser depositados en 
contedores habitados dentro dun punto limpo ou entregados a xestor autorizado. 

- Controlarase a separación por categorías de, polo menos, as seguintes fraccións de residuos non 
perigosos: madeira, fraccións de minerais (formigón, ladrillos, azulexos, cerámica e pedra), metais, 
vidro, plástico e xeso, en aplicación da Lei 7/2022. 

- Controlarase a instalación dos puntos limpos e a súa correcta xestión. 
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- Controlarase que na xestión da biomasa vexetal, primará a valorización ou compostaxe fronte á 
queima de restrollos, en caso contrario deberase contar coa preceptiva autorización. No caso de que 
a biomasa sexa depositada sobre o terreo verificarase que se procede á trituración e esparcimento 
homoxéneo dos restos vexetais. 

- Controlarase a xestión individualizada dos restos xerados pola roza de especies invasoras. 

- Controlarase a aparición de verteduras accidentais de substancias contaminantes nas zonas de 
actuación da concentración 

 Indicadores e umbrais 

Non se considerarán admisibles os seguintes puntos:  

- A non instalación dos puntos limpos previstos ou o seu deficiente uso e mantemento. 

- A inexistencia de contedores adecuados en número e tipoloxía, nin a súa localización ou carácter 
diferente do establecido no Plan de Xestión de Residuos. 

- A periodicidade de retirada destes residuos que implique o desbordamento habitual dos contedores 
destinados ao seu almacenamento temporal. 

- A non separación por categorías de, polo menos, as seguintes fraccións de residuos non perigosos: 
madeira, fraccións de minerais (formigón, ladrillos, azulexos, cerámica e pedra), metais, vidro, 
plástico e xeso. 

- A ausencia de documentación acreditativa da xestión dos residuos realizada, tanto por parte da 
empresa construtora, como do ou dos Xestores específicos. 

- O depósito de residuos fóra das zonas designadas para iso. 

- A queima de restrollos. 

- A presenza de verteduras accidentais. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de Prevención e Corrección 

- No caso de inexistencia de puntos limpos e/o contedores, informarase á empresa construtora para 
que no prazo de 24 horas emende as carencias detectadas ou xustifique o cambio de localización.  
Verificarase que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 24 horas desde a sinalización da 
incidencia. 

- No caso de que se observe unha periodicidade de recollida dos residuos insuficiente, informarase á 
empresa construtora para que no prazo de 48 horas, en acordo co ou os Xestores Específicos, emende 
as carencias detectadas. Verificarase que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 72 horas 
desde a sinalización da incidencia. 

- No caso de que se observe a non separación dos residuos non perigosos e non perigosos establecidos 
legalmente, informarase á empresa construtora para que no prazo de 48 horas, en acordo co ou os 
Xestores Específicos, emende as carencias detectadas. Verificarase que se tomaron as medidas 
prescritas no prazo de 72 horas desde a sinalización da incidencia. 
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- No caso de que se constate a ausencia ou falta de toda ou parte da documentación acreditativa da 
xestión realizada respecto destes residuos, tanto por parte da empresa construtora, como dos 
Xestores Específicos, informarase inmediatamente á empresa construtora para que no prazo de 48 
horas estableza as comunicacións oportunas cos Xestores e emende as carencias detectadas. 
Verificarase que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da 
incidencia. 

- No caso de que se observasen depósitos de residuos fóra das zonas designadas para iso ou verteduras 
accidentais, informarase inmediatamente á empresa construtora para que no prazo de 24 horas 
proceda á limpeza das zonas afectadas. Verificarase que se tomaron as medidas prescritas no prazo 
de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

- No caso de que se observasen queimas de restrollos sen autorización, informarase inmediatamente 
á empresa construtora para que no prazo de 24 horas emende as carencias detectadas. Verificarase 
que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

 Patrimonio histórico-artístico. 

Segundo o descrito no Anexo 3 do presente EIA, levarase a cabo un control e seguimento arqueolóxico 
das obras inherentes ao proceso de reestruturación. 

O equipo de seguimento ambiental controlará que devandito control arqueolóxico se realiza de forma 
correcta. 

 Aspectos a Verificar 

- Que antes do inicio das obras de implantación, roza ou escavación a empresa construtora dispón da 
autorización da D.X. de Patrimonio para a realización do control arqueolóxico. 

- Que o arqueólogo autorizado pola D.X. de Patrimonio realiza a comumicación previa de inicio do 
seguimento.  

- Que o arqueólogo autorizado realiza as visitas previstas no Proxecto de Control e Seguimento 
Arqueolóxico autorizado. 

- Que en caso de aparición de elementos ou restos arqueolóxicos non catalogados, o arqueólogo 
autorizado paraliza as obras na contorna de aparición e realiza a comunicación dos mesmos á D.X. de 
Patrimonio para que estableza as medidas para acometer para a preservación dos achadegos. 

- Que o arqueólogo autorizado realiza a comunicación previa de finalización do seguimento. 

- Que aos 10 días de finalizado o seguimento,  o arqueólogo autorizado remite á D.X. de Patrimonio un 
informe valorativo ou a memoria técnica final do seguimento realizado 

 Indicadores e umbrais 

Considerarase inaceptable o incumprimento, salvo xustificación en contra que non supoña detrimento 
dos obxectivos para lograr, das prescricións antes sinaladas 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de Prevención e Corrección 
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- En caso de observarse calquera anomalía no control arqueolóxico, poñerase en comunicación o feito 
á Dirección de Obra e á empresa construtora para que, no que no prazo de 24 horas, emende as 
carencias detectadas. Verificarase “in situ” que se tomaron as medidas prescritas no prazo de 24 
horas desde a sinalización da incidencia. 

 Medio Socioeconómico 

 Aspectos a Verificar 

- Comprobación de que as emisións de partículas á atmosfera non causan molestias a habitantes ou 
usuarios existentes na contorna das zonas de obra. 

- Comprobación de que os niveis sonoros non causan molestias a habitantes ou usuarios existentes na 
contorna das zonas de obra 

- Verificación de que non se produce redución da mobilidade na contorna das obras afectadas ou 
restrición de accesos a vivendas, instalacións ou parcelas. 

- Verificación da correcta sinalización de aviso de obras, rutas de transporte e accesos a obra. 

- Comprobación de que se procede á recuperación dos camiños ou outros elementos da rede viaria 
local que queden danados polo paso da maquinaria pesada e demais actividades de obra. Para iso 
procederase á limpeza do viario, a reparación do firme naqueles tramos onde se viu deteriorado polo 
paso dos vehículos da obra, e a reposición de todos aqueles servizos que poidan verse afectados ou 
danados polo incremento da circulación de vehículos pesados. 

- Control da preservación de espazos de uso público, como as rutas de sendeirismo, áreas recreativas 
e miradoiros así como calquera outra infraestrutura ou instalación para o tempo de lecer.  

 Indicadores e umbrais 

- Non se considera aceptable a xeración de emisións de partículas á atmosfera que causen molestias a 
habitantes ou usuarios existentes na contorna das zonas de obra.  

- Non se considera aceptable a xeración de emisións sonoras que causen molestias a habitantes ou 
usuarios existentes na contorna das zonas de obra.  

- Non se considera aceptable a redución da mobilidade na contorna das obras afectadas ou restrición 
de accesos a vivendas, instalacións ou parcelas. 

- Non se considerará aceptable a non recuperación das infraestruturas, viarios e camiños afectados 
polas obras. 

- Non se considerará aceptable, a ausencia dunha sinalización de aviso de obras e accesos. 

- Non se considerará admisible a afección a elementos de lecer da poboación como rutas de 
sendeirismo, miradoiros, áreas recreativas, etc. 

 Frecuencia de Inspección 

Frecuencia Mínima: Unha Vez por Mes. 

 Medidas de Prevención e Corrección 
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- No caso de que se detecten emisións de partículas á atmosfera que poidan resultar molestas á 
poboación da contorna, ao momento procederase á súa comunicación á empresa construtora, para 
que proceda á paralización dos traballos causantes ou á adopción inmediata de medidas para a 
eliminación da emisión. 

- No caso de que se detecten emisións de ruídos que poidan resultar molestas á poboación da 
contorna, realizaranse medicións sonoras con sonómetros homologados nas contornas detectadas 
para confirmar a superación dos niveis normativos. En caso de superación no momento procederase 
á súa comunicación á empresa construtora, para que proceda á paralización dos traballos causantes 
ou á adopción inmediata de medidas para a eliminación da emisión. Realizarase unha medición 
posterior á adopción de medida para verificar o cumprimento dos niveis normativos. 

- Se se detecta que non existe unha correcta sinalización de obras, rutas e accesos, informarase no 
momento á empresa construtora, para que en prazo máximo de 48 horas eméndense as carencias 
detectadas. De forma previa ao reinicio das operacións, deberá ser verificado “in situ” que se tomaron 
as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

- Se se detecta que ao finalizar as obras non se procede á recuperación do viario, infraestruturas e 
demais elementos danados polas obras, informarase no momento á empresa construtora, para que 
proceda á súa recuperación o máis axiña posible. 

- Se se detectan danos a zonas de lecer como rutas de sendeirismo, miradoiros e áreas recreativas, 
informarase á empresa construtora, para que en prazo máximo de 48 horas se emenden as carencias 
detectadas. De forma previa ao reinicio das operacións, deberá ser verificado “in situ” que se tomaron 
as medidas prescritas no prazo de 48 horas desde a sinalización da incidencia. 

8.3 EMISIÓN DE INFORMES 

Os resultados do seguimento ambiental plasmaranse en informes periódicos de seguimento. 

Inicialmente proponse os seguintes informes: 

 Informe inicial 

 Informes trimestrais 

 Informes especiais 

 Informe final 

 Informe inicial 

No informe inicial verificaráse o grao de cumprimento das medidas definidas para a fase inicial da 
execución (autorización a tramitar, idoneidade do Plan de execución da xestión dos residuos, contratos 
cos xestores de residuos, etc.). 

Incluirase tamén o cronograma previsto para a obra.  

Este informe reflectirá a situación de partida das áreas obxecto de seguimento, así como a evidencia de 
cumprimento de normativa dá maquinaria prevista na obra. 

Establecerá bos límites das zonas que definitivamente serán destinadas a amoreamento de materiais e 
parque de maquinaria.  
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Non caso de ser necesarios, incluirá os resultados das analíticas preoperacionais realizadas de ruído e 
calidade das augas. 

 Informes trimestrais 

Con carácter trimestral presentarase ante o Órgano Substantivo un informe, onde se recollerá a seguinte 
documentación: 

 Memoria onde se reflicta o avance das obras, os resultados das inspeccións e controis realizados, 
resultados da aplicación das medidas protectoras e correctoras (PMC), incidencias, xestión de 
residuos… e, en xeral, valoración do grao de cumprimento das prescricións ambientais 
correspondentes. 

 Cronograma de obras actualizado, incluíndo a aplicación das medidas contidas no Programa de 
Medidas Correctoras (PMC), indicando para cada actividade e medida, % de execución. 

 Resultados dos controis realizados respecto da incidencia acústica (medicións), sobre a calidade das 
augas (mostraxes), rede de drenaxe e incidencia sobre o sistema hídrico,  flora, fauna, hábitats, etc. 

 Resultado do Plan de Control de Calidade de Augas. 

 Resultados do Plan de Seguimento de Ruídos. 

 Variacións producidas respecto a o proxectado. 

 Reportaxe fotográfica: con data, hora e plano de localización das fotografías, que mostre con detalle 
os aspectos medioambientais máis relevantes de actuación e as zonas onde se adoptaron medidas 
correctoras e protectoras e o estado das medidas preventivas e correctoras aplicadas e o estado das 
augas próximas á zona de obras. 

 Planimetría de referencia. 

 Informes especiais 

Estes informes emitiranse a solicitude da Dirección de Obra non caso de ocorrencia de circunstancias 
especiais pola súa tipoloxía ou pola súa intensidades, como poden ser as seguintes:  

 Denuncias ambientais. 

 Aparición de impactos imprevistos. 

 Aparición de treboadas ou choivas intensas que supoñan un risco de asolagado e arrastre de materiais 
da obra. 

 Accidentes imprevistos durante a fase de execución que poidan ter serias repercusións ambientais. 

 Existencia de fortes erosións causadas pola creación de novas infraestruturas ou laboreo das novas 
leiras en zonas sensibles. 

 Fenómenos ambientais adversos que poñan en risco as medidas correctoras adoptadas (xeadas, seca, 
asolagados,...). 

No informe detallaranse e situaranse as zonas afectadas, identificarase o risco ambiental, as súas 
consecuencias, as medidas correctoras adoptadas e resultados obtidos. 

O informe se acompañará de documentación gráfica e planimétrica representativa. 
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 Informe fin de obra 

Elaborarase un “Informe de Fin de Obra”, no que se recollerán as cuestións que se indican: 

 Desenvolvemento das obras desde o último Informe trimestral emitido e estado final resultante. 

 Resumo do seguimento ambiental realizado en fase de obra, incluíndo aplicación do Programa de 
Medidas Correctoras, controis efectuados e os seus resultados, incidencias e solucións adoptadas… 

 Axuste do resultado obtido ás prescricións da Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 Incidencias producidas e medidas adoptadas para a súa resolución. 

 Reportaxe fotográfica que mostre con detalle os aspectos ambientais máis relevantes da actuación, 
así como das zonas onde se efectuaron medidas protectoras e correctoras, debendo reflectir os 
resultados obtidos da súa aplicación. Nas fotografías indicarase a data e a hora, debendo ir 
acompañadas dun plano de localización. 

 Planimetría de referencia. 

8.4 ORZAMENTO DO PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL. 

Os proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP de Bemil, incluirán un orzamento 
detallado da execución das medidas de vixilancia ambiental incluídas no PVA de aplicación á obra. 

Inicialmente as unidades básicas a incluír dentro deste orzamento de seguimento ambiental serían as 
seguintes 

 UNIDADES BÁSICAS PARA O ORZAMENTO MEDIDAS AMBIENTAIS ZRP BEMIL 
 1 INFORME INICIAL 
 VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PREVIA AO COMEZO DAS OBRAS 
 CAMPAÑA INICIAL DE MEDICIÓN DOS NIVEIS SONOROS  
 CAMPAÑA INICIAL DE MOSTRAXE DE CALIDADE DAS AUGAS 
 REDACCIÓN DO INFORME INICIAL 
 2 INFORMES TRIMESTRAIS 
 VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DURANTE AS OBRAS 
 CAMPAÑAS DE MEDICIÓN DOS NIVEIS SONOROS DURANTE AS OBRAS 
 CAMPAÑAS DE MOSTRAXE DE CALIDAD DAS AUGAS DURANTE AS OBRAS 
 REDACCIÓN INFORMES DE SEGUIMENTO AMBIENTAL TRIMESTRAIS 

3 INFORMES ESPECIAIS 
4 INFORME FINAL 

 VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PREVIA Á ACTA DE RECEPCIÓN DAS OBRAS 
 REDACCIÓN DO INFORME FINAL 

Táboa 78: Unidades Básicas para o orzamento do programa de vixilancia ambiental 
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9. CONCLUSIÓNS 

A zona de reestruturación parcelaria de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra) céntrase na parroquia de 
Bemil, pertencente ao Concello de Caldas de Reis (Pontevedra), e correspónde co perímetro provisional 
da (1.232 ha).  

A zona de reestruturación parcelaria ten unha superficie total de 1.232 ha, onde se contabiliza un total de 
9.519 parcelas catastrais rústicas, pertenecientes a 2.032 propietarios. 

O ámbito de estudo do presente EIA abarca a ZRP e unha franxa de 200 m ao redor da mesma, o que suma 
unha superficie de estudo de total de 1.666 ha.  

Algúns aspectos ambientais ou patrimoniais analizáronse ampliando devandito ámbito de estudo. 

Dentro de la ZRP, como aspectos destacables del estudo realizado, se localizan numerosos elementos de 
patrimonio cultural disperso por el territorio, la cuenca hidrográfica del río Follente, que en ocasiones 
presenta desarrollo bien representado de vegetación de ribera, un área de presencia de murciélagos 
cavernicolas en el tramo final del río Follente y una concesión de autorización de aproveitamento de augas 
minerais no linde sureste de la ZRP. 

O uso do solo e fundamentalmente forestal (62,7% da superficie total), seguido en extensión pola 
superficie agraria (16%), medio antrópico (11,5%), matogueira (5,6%), Canles  e ribeiras fluviais (3,5%), e 
frondosas autóctonas (0,7%). 

Do estudo realizado conclúese que a execución da ZRP de Bemil, non supón unha afección ambiental 
significativa sobre o territorio afectado e o seu contorno, sempre que se adopten as medidas ambientais 
e de control incluídas no presente EIA, e as que se deriven da Declaración de Impacto Ambiental de 
aplicación. 

 

En Pontevedra a data de sinatura dixital 

 

 

 

Mª Dolores Pérez-Lafuente Córdoba 
Enxeñeira Agrónoma. Colexiada C.O.I.A.G. nº 370 

(Coordinadora do equipo redactor) 
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ANEXO 1: PLANOS 

Nº PLANO NOME Nº FOLLAS 
01 LOCALIZACIÓN 1 
02 PARCELARIO  1 
03 PROPOSTA DE CAMIÑOS  1 

04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
04.05 

XEOLOXÍA  
ALTITUDES  
PENDENTES 
HIDROLOXÍA 

CAPACIDADE PRODUTIVA 

1 
1 
1 
1 
1 

05.01 
05.02 

VEXETACIÓN ACTUAL 
TESELAS E HÁBITATS DO INH 2005 

19 
1 

06 ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS E ESPECIES AMEAZADAS 1 
07 PATRIMONIO  1 
08 PXOM  1 
09 UNIDADES AMBIENTAIS 19 
10 MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN 1 
11 DIRECTRICES AMBIENTAIS E CAMIÑOS 19 
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