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1.

INTRODUCCIÓN.

O presente plan ten como finalidade a construcción dunha edificación de nova planta, de titularidade
pÚblica e alcance municipal, prevista con uso sociocultural para veciñanza das aldeas prómixas ao lugar
de implantación, encargado polo Concello de Carnota, con domicilio a efectos de notificación en Praza
de San Gregorio, 0, Santa Comba de Carnota 15293, A Coruña.
O técnico redactor do proxecto é José Lorenzo Crespo Rama, Arquiteto colexiado no C.O.A.G. de A
Coruña co NÚMEro 3817, con D.N.I. nº 4 4 . 8 2 6 .1 2 1 - H e con domicilio en Lugar de Pedrafigueira 199, 15293,
Carnota (A Coruña).
A dotación de un equipamento sociocultural como lugar de reunion dos veciños de varias aldeas moi
pequenas e cunha poboación envellecida é unha demanda que fai anos que se ven dando, xa que o
desprazamento a lugares do concello con espazos deste tipo son largas distancias, e máis para a xente
dunha certa idade. O obxetivo deste Plan Especial de Dotacións é de obter os permisos precisos para
edificar nun emprazamento o máis equidistante posible para varias aldeas como poden ser: Adraño,
Outeiro, Vilar de Outeiro, Xestoso ou Cubelo; aproveitando así a existencia dunha finca propiedade do
Concello de Carnota que cumpre dito requisito.
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2.
2.1

MEMORIA.
ENCADRE XERAL DOTERRITORIO.

O ámbito xeral do Plan Especial de Dotacións SITÚASE nunha parcela municipal situada na marxe esquerda
da estrada local Gosende-Arcos en dirección Arcos no Concello de Carnota.
2.2

DESCRICIÓN DO TERRENO.
2.2.1 MEDIO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS.
A finca de titularidade PÚblica con referencia catastral 15020A050006000000MB atópase en solo
RÚStico nunha parcela exenta da concentración parcelaria. Trátase dunha parcela de 18.390 m 2
cunha topografía relativamente plana na zona norleste da mesma, que coincide coa zona de
acceso á mesma dende o viario principal. Por outro lado, na zona suroeste da mesma conta cun
desnivel medio de carácter descendente dende o mencionado acceso.
2.2.2 USOS, EDIFICACIÓNS E CONSTRUCIÓNS EXISTENTES.
Existen unha edificación principal tipo nave e outra anexa de menor tamaño que teñen uso
comercial e de almacenaxe cun total de 551m2 construídos e unha pista polideportiva de
922m2. Delimita ao norleste un viario asfaltado que une Gosende con Arcos, ao surleste un
viario local de servidume e no resto de orientacións parcelario privado.
2.2.3 REDE VIARIA.
Aredeviaria principaltrátasedunha Estrada decarácterlocalqueserve deunion equevai da aldea
de Gosendeá parroquia de Arcos. Dita estrada enlaza no lugar de Paxareiras coa estrada comarcal
AC-400 que vai dende Muros ata Cambre, así como tamén con outras estradas de carácter tamén local
que poden enlazar coa AC-550 de Cee a Ribeira ou coa DP-3404.
2.2.4 EDIFICACIÓNS E SERVIZOS EXISTENTES.
A parcela en cuestión atópase en solo RÚStico de protección de cultivos segundo as Normas
Subsidiarias do Planeamento de Carnota. Se ben, ditas normas do ano 1996 están supeditadas á Lei
2/2016 do Solo de Galicia, que rixe o tipo de solo RÚSTico para os planeamentos non adaptados á
mesma.
Na actualidade existe unha rede de abastecemento de auga que xa está conectada nas edificacións
existentes de titularidade municipal, a r e d e d e saneamento municipal non pasa pola zona, polo
que se prevé ubicar unhafosa séptica á que tamén se conectarán as edificacións existentes.
O suministro de telefonía está garantido pola compañia telefonica xa que o tendido telefónico xa
está conectado á parcela.
O suministro de eléctrico está garantido pola compañia eléctrica xa que na actualidade as
edificacións existentes xa contan con el.
2.2.5 OUTRAS AFECCIÓNS.
A parcela atópase libre de afeccións hidrográficas e servidumes.
Cabe suliñar que na parcela non existe ningunha vía pecuaria que poida verse afetada pola
implantación da nova edificación.
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2.3

MARCO LEGAL.

As determinacións establecidas polo presente Plan Especial derívanse das establecidas pola lexislación
autonómica, Lei 2/2016 do Solo de Galicia do 10 de febrero e o Decreto 143/2016 que aproba o
Regulamento da Ley 2/2016 do Solo de Galicia; pola Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de
ordenación territorial e do litoral de Galicia do 11 de maio; pola Lei 3/2008 de ordenación da minería
de Galicia do 23 de maio e polas Normas Subsidiarias do Planeamiento Urbanístico do Concello de
Carnota.
Dado q u e o tipo de solo é rÚStico e as Normas Subsidiarias non están adaptadas á Lei do Solo, tomarase
en conta a Lei del 2/2016 do 10 de febreiro en virtude da Disposición transitoria primeira desta lei, Réxime
de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado e aos municipios sen planeamento.
2.3.1 OBXECTO.
O obxecto é a protección, ordenación urbanística e réxime urbanístico, e a regularización da
actividade administrativa relacionada co mesmo.
2.3.2 DETERMINACIÓNS.
2.3.2.1 CON CARÁCTER XERAL.
Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto o establecemento e a
ordenación das infraestruturas relativas ao sistema de comunicacións, transportes, espazos libres
PÚblicos, equipamento comunitario, instalacións destinadas aos servizos p Úblicos e suministros de
enerxía e abastecemento, evacuación e depuración de augas e a implantación dos usos
previstos nos apartados o) y p) do artigo 35.1, de conformidade co disposto no artigo 36.4.
(Art. 73 L.S.G.)
Os plans especiais de infraestructuras e dotacións conterán as determinacións adecuadas a s Úa
finalidade e, en todo caso, as seguintes:
2.3.2.1.1 Delimitación dos espazos reservados para infraestruturas e dotacións urbanísticas
e o seu destino concreto.
2.3.2.1.2 Medidas necesarias para a sÚa adecuada integración no territorio e para resolver
os problemas que xenere no viario e nas demais dotacións urbanísticas.
2.3.2.1.3 Medidas de protección necesarias para garantizar la funcionalidad y
accesibilidad universal de las infraestructuras y dotaciones urbanísticas.

2.3.3

NORMATIVA APLICABLE.

-Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y
transportes.
-Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
-Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10
de febreiro, do solo de Galicia.
2.3.4

FASES DE TRAMITACIÓN.

Os plans parciaIs e plans especiais poderán ser formulados polos Concellos, pola Administración
Autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos particulares lexitimados
para facelo.
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ÓRGANO MUNICIPAL. (Art. 75 L.S.G.).

O órgano municipal competente procederá a sÚa aprobación inicial e someterao a información
pÚblica como mínimo durante dous meses, medante anuncio que se publicará no Diario Oficial de
Galicia e en un dos xornais de maior difusión na provincia. Asimesmo, notificarase individualmente a
tódalas persoas titulares catastrais dos terrenos afectados.
INFORMACIÓN PÚBLICA. (Art. 75 L.S.G.).

Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pÚblica, a administración
municipal deberá recabar das administraciones p Úblicas competentes os informes sectoriais e
consultas que resulten preceptivos. Os informes sectoriais autonómicos terán que ser emitidos no prazo
máximo de tres meses, transcorrido o cal se entenderán emitidos con carácter favorable.
Cando, con posterioridade ao trámite de información p Ública, se pretendan introducir modificacións
que supoñan un cambio sustancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un novo trámite
de información pÚblica.
INFORMACIÓN DOS SERVIZOS TÉCNICOS E XURÍDICOS MUNICIPAIS. (Art. 75 L.S.G.).

Os servizos xurídicos etécnicos municipais deberán emitir informe respeto áintegridade documental
do expediente, as actuacións administrativas realizadas, a calidade técnica da ordenación
proxectada e a conformidade do plan coa lexislación vixente.
A aprobación de plans especiais non previstos no plan xeral e de plans especiais de protección que
conteñan a ordenación detallada do solo urbano consolidado requerirá, en todo caso, a previa
emisión do informe preceptivo e vinculante no que se refira ao control da legalidade e a tutela dos
intereses supramunicipais, así como ao cumprimento das determinacións establecidas nas Directrices
de ordenación do territorio e dos plans territoriais e sectoriais.
A estes efectos, cumprimentados os trámites sinalados nos apartados precedentes, o órgano
municipal competente aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que foran
pertinentes, sometendoo, co expediente complete debidamente dilixenciado, ao órgano competente
en materia de urbanismo para o seu informe preceptivo, que terá que ser emitido no prazo de dous
meses, a contar dende a entrada do expediente completo no rexistro da consellería. Transcurrido
este prazo sen que se houbese comunicado o informe solicitado, poderá continuarse a tramitación
do plan.
O órgano competente en materia de urbanismo, no plazo dun mes, examinará a integridade do
proxecto de plan. De apreciarse algunha deficiencia, requerirá a SÚa enmenda. Ata o cumprimento
efectivo do requerimento non comezará o cómputo do prazo legal para a emisión do informe.
APROBACIÓN. (Art. 75 L.S.G.).

Cumprimentados os trámites sinalados nos apartados precedentes, o Concello procederá á SÚa
aprobación definitiva.
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3.

MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ORDENACIÓN

3.1. INTRODUCIÓN
3.1.1

OBXECTO DO DOCUMENTO.

O obxetivo do Plan Especial de Dotacións é a construcción, en Solo R ÚSTico, dun equipamento
PÚBLIco de titularidade municipal no lugar de O Valadiño, Parroquia de San Mamede de Carnota.
3.1.2 INICIATIVA DA PROMOCIÓN.
Ao amparo do contido do Art. 74 L.S.G. foRMÚLase este documento como iniciativa do Concello de
Carnota.
3.2 XUSTIFICACIÓN DA ORDENACIÓN.
3.2.1

CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE.

A sÚa xustificación deriva das previsións da Lei do Solo deGalicia, do 10 de febreiro, e o seu
Regulamento aprobado polo decreto 143/2016 do 22 de setembro, que no Artigo 35. Usos e
actividades en solo RÚSTIco, no seu apartado p)
“Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou privados.”
e no Artigo 36. Réxime de usos, no seu apartado 4
“Os usos previstos nas letras o) e p) do artigo anterior requirirán a aprobación dun plan
especial de infraestruturas e dotacións, agás que a actuación poida encadrarse no
disposto no artigo 40 para as edificacións existentes de carácter tradicional. No caso de se
implantar en solo rústico especialmente protexido, será preciso obter a autorización ou o
informe favorable do órgano sectorial correspondente.”
Mediante a aprobación dun Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, regulado polo Art 73
da presente Lei, poderá permitirse a construcción dun equipamento sociocultural PÚBLICo.
Segundo o Artigo 73. Plans especiais de infraestruturas e dotacións
“1. Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto o establecemento
e a ordenación das infraestruturas relativas ao sistema de comunicacións, transportes,
espazos libres públicos, equipamento comunitario, instalacións destinadas aos servizos
públicos e subministracións de enerxía e abastecemento, evacuación e depuración de augas e a implantación dos usos previstos nos puntos o) e p) do artigo 35.1, de conformidade
co disposto no artigo 36.4. “
No Concello de Carnota existen unha serie de pequenas aldeas situadas na parte máis oriental do
mesmo, xa no limite co Concello de Mazaricos. Estas, tanto pola xeografía, xa que se atopan nun val
ás costas do monte que delimita Carnota, como pola distancia á maioría dos servizos (casa do
concello, centro de saÚDE, pabillóns polideportivos, farmacias, etc) sempre sufriron desvantaxes con
respecto a outros NÚCleos de poboación do municipio.
A demanda dos veciños destas pequenas aldeas dun lugar onde poder reunirse, pasar tempo de
lecer ou interaccionar derivou na proposta por parte da corporación municipal de construír un Centro
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Sociocultural nunha parcela da SÚa titularidade, onde xa existe outro equipamento como é unha
pista polideportiva descuberta.
A elección da parcela ten que ver coa equidistancia a maioria dos nÚCLEOs demandantes e co
acceso dende a vía máis transitada polos veciños da zona.
3.2.2

ELEMENTOS Y REDES EXTERORES DE INFRAESTRUCTURAS.

Serán a costa da promoción, incluídas as conexións aos sistemas xerais e así se desglosan e
presupostan no apartado correspondente. As conexións necesarias para o correcto abastecemento
de auga e saneamento serán xestionadas polo Concello de Carnota (promotor) e polas
empresas de suministro e mantemento de infraestructuras.
3.3 OBXETIVOS E CRITERIOS DEORDENACIÓN.
3.3.1

OBXETIVOS.

O obxetivo do Plan Especial de Dotacións é o desenrolo dunha parcela en Solo RÚStico, en O
Valadiñio, Parroquia de San Mamede, Carnota (A Coruña); mediante a ordenación detallada e
pormenorizada do seu ámbito territorial, para edificar unha construción dotacional municipal.
3.3.2

CRITERIOS DE ORDENACIÓN.

Sumándose aos criterios e obxetivos establecidos nas Normas Subsidiarias, e ao seu global de
equipamento PÚBlico, cabe sinalar:
-Pártese dun ámbito delimitado gráficamente que ten una superficie de 18.390 m2 de solo rÚStico.
-A ordenación apoiarase na estrada de acceso e a parcela seguirá a topografía natural do terreno.
-O emprazamento da parcela, facilita a comunicación co resto do municipio, da comarca, así
como coa capital da mesma.
3.4 ORDENACIÓN PROPUESTA.
3.4.1

ZONIFICACIÓN.

A implantación da nova edificación na parcela faise entre un almacén e unha pista poliderportiva
xa existentes, ocupando un baleiro na parcela que une as preexistencias e que deixa libre de
actuacións ao resto da parcela.
3.4.2

USOS.

O uso da nova edificación é de Centro Sociocultural, ampliando os servizos dotacionais existentes na
mesma.
3.5 INFRAESTRUTURAS.
Tódalas redes locais, deberán ser subterráneas ou aéreas, debendo situarse preferentemente nos
viaies e camiños pÚblicos, baixo as aceras e podendo discurrir tamén polos espazos libres pÚblicos.
A parcela quedará dotada das redes de abastecimento de auga, saneamento, distribución de
enerxía eléctrica e suministro de telefonía.

ARQUITECTO: JOSÉ LORENZO CRESPO RAMA / COLEGIADO: 3817 COAG

CENTRO SOCIAL EN VALADIÑO

PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓNS EN SOLO RÚSTICO
Na actualidade a parcela conta con tódolos servizos, agás telefonía e rede de saneamento municipal,
polo que se dotará cunha fosa séptica depuradora á nova edificación.
3.5.1

ABASTECEMENTO DE AUGA.

A parcela xa conta con este servizo, xa que a edificación existente está conectada á rede de
abastecemento de auga.
3.5.2

SANEAMENTO.

Non existe na actualidade unha rede de saneamento na zona. Colocarase unha fosa séptica que
satisfará as demandas da nova edificación.
3.5.3

REDE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA.

A parcela xa conta con este servizo, xa que a edificación existente está conectada á rede de suministro
de enerxía eléctrica
3.5.4

REDE DE TELEFONÍA.

A rede de telefonía farase mediante antenas debido a que non existe conexión próxima e
enténdese que o deseño, cálculo e condicións da rede de telefonía farao a compañía
suministradora.
3.5.5

AXARDINAMENTO E MOBILIARIO URBANO.

A actuación non conleva modificación algunha sobre o estado actual da parcela salvo na
implantación da nova edificación na mesma.
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4.
4.1

ORDENANZA E NORMAS REGULADORAS
NORMAS XERAIS.
4.1.1

NATUREZA.

Trátase dun Plan Especial de Dotacións lexitimado pola Lei 2/2016, del 10 de febrero, del solo de
Galicia en base aos artíigos 35, 36 e 73.
4.1.2

MARCO LEGAL.

O Plan formÚlase de conformidade co establecido nas previsións da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, d o
solo de Galicia e o Decreto 143/2016 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016,
de 10 de febreiro, do solo de Galicia que determinan no artigo 35 Usos e actividades en solo RÚStico.
4.1.3

ÁMBITO.

O ámbito de aplicación do Plan Especial é definido como ámbito do Plan, tal e como se recolle
nos planos de ordenación.
4.1.4

VIXENCIA.

A vixencia do plan será indefinida sen perxuizo da sÚa revisión ou modificación, dacordo ao exposto
na L.S.G.
4.1.5

MODIFICACIÓNS.

As modificacións de calquera dos elementos deste Plan axustarase ao previsto na Lei 2/2016, de 10
de febreiro, do solo de Galicia
4.1.6

ALCANCE.

O seu alcance normativo deriva do conxunto dos documentos que integran o Plan Especial de
Dotacións.
Os planos que constitÚen o soporte gráfico e os restantes documentos terán o carácter oficial unha
vez aprovados definitivamente e publicado o documento Normativa e ordenanzas no Boletín Oficial
da Provincia.
4.1.7

DESENRROLO OBRIGATORIO.

Posteriormente presentaraseo proxecto de urbanización correspondente ou deobras ordinarias, así
como proxecto de edificación e instalacións.
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4.2 NORMAS XERAIS DE POSICIÓN, PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN.
4.2.1

CONDICIÓNS XERAIS EN SOLO RÚSTICO.

Para poder obter o título habilitante municipal de natureza urbanística, ou a autorización autonómica
nos supostos previstos no artigo 36, para calquera clase de edificacións ou instalacións no solo RÚSTico,
deberá xustificarse o cumprimento das seguintes condicións:
“a) Garantir o acceso rodado de uso público adecuado á implantación, o abastecemento de auga,
a evacuación e o tratamento de augas residuais, a subministración de enerxía eléctrica, a recollida, o
tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos e, de ser o caso, a previsión de
aparcadoiros suficientes, así como corrixir as repercusións que produza a implantación na capacidade
e funcionalidade das redes de servizos e infraestruturas existentes.
Estas solucións deberán de ser asumidas como custo a cargo exclusivo do promotor ou promotora da
actividade, formulando expresamente o correspondente compromiso en tal sentido e achegando as
garantías exixidas para o efecto pola Administración na forma que regulamentariamente se
determine.
b) Prever as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia da actividade solicitada sobre
o territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións tendentes a conseguir a menor
ocupación territorial e a mellor protección da paisaxe, os recursos produtivos e o medio natural, así
como a preservación do patrimonio cultural e a singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona.”

4.2.2

ALIÑACIÓNS.

Liña sinalada no planeamento para as vías, as prazas e edificios.
Tales liñas están grafiadas nos planos e sinalan a separación en planta do espazo vial que debe
ser de uso pÚblico e o que quedará de propiedade.
4.2.3

RETRANQUEOS.

Os edificios ubicaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ao terreno e lugar mais
apropiado para acadar a maior reducióndo impacto visual e a menor alteración da topografía do
terreno
Os retranqueos da construcción ás lindes da parcela terán que garantir a condición de illamento,
non podendo en ningÚN caso ser inferiores a 5 metros.
4.2.4

RASANTES.

Son os perfís lonxitudinais das vías, prazas ou rÚas definidas nos documentos das Normas Subsidiarias.
e en todo caso as actuais existentes no terreno.

4.2.5

ALTURA DA EDIFICACIÓN.

O volume máximo da edificación será similar ao das edificaciones tradicionais existentes, salvo
cuando resulte imprescindible superalo por esixencias do uso ou actividade. En todo caso, terán
que adoptarse as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a
paisaxe e a mínima alteración do relieve natural dos terrenos.
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A altura máxima das edificacións no poderán exceder de DÚas plantas nin de 7 metros medidos
no centro de tódalas fachadas, dende a rasante natural do terreno ao arranque inferior da vertente
de cuberta.
Excepcionalmente poderán exceder dita altura cando as características específicas da actividade,
debidamente xustificadas, o fixesen imprescendibles.
Os peches de fábrica non poderán exceder de 1.5m de altura, debendo adaptarse ao medio
no que se ubiquen.
4.2.6

DELIMITACIÓN EXTERIOR DA EDIFICACIÓN.

É a delimitación polas alineacións oficiais.
4.2.7

PARCELA EDIFICABLE.

É a porción de terreno pertencente a unha soa propiedade, que aparece delimitada e rexistrada
como tal, nalguns dos catastros de Urbana ou RÚStica.
A superficie mínima da parcela sobre a que emplazará a edificación será de 2000 metros
cuadrados.
4.2.8

SUPERFICIE OCUPABLE.

É a comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre plano horizontal das
liñas externas da edificación, incluso os voos e os subterráneos.
4.2.9

EDIFICABILIDADE.

La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá del 20 % de la superficie
de la finca.
As instalacións auxiliares tales como piscinas, pérgolas ou pistas deportivas no terán a consideración
de edificación aos efectos previstos neste apartado.

4.3

ORDENANZAS PARTICULARES.

Limitan e regulan os usos específicos, as formas e os voLÚMenes resultantes.
4.3.1

USOS.

O uso permitido será dotacional PÚblico.
4.3.2

ÁMBITO.

Esta ordenanza será de aplicación na parcela con referencia catastral 15020A050006000000MB
propiedade do Concello de Carnota.
4.3.3

PARCELA MÍNIMA.

A parcela minima non será inferior a 2.000 m2, tratándose neste caso dunha ÚNICa de 18.390 m2.
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4.3.4

OCUPACIÓN MÁXIMA.

A superficie máxima ocupada non excederá do 20% da superficie total de parcela.
4.3.5

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓXICAS DA EDIFICACIÓN.

Deberán ser congruentes coas tipoloxías do contorno; en particular, as condicións de volumetría,
tratamento de fachadas, e de cubertas, que, en todo caso, estarán formadas por planos continuos
sen cebras nas SÚAS vertentes.
4.3.6

ALTURA MÁXIMA.

A altura máxima non poderá exceder os 7 metros medidos no centro de cada unha das
fachadas, dende a rasante natural do terreo ao arranque inferior da vertente da cuberta.
4.3.7

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS E CONSTRUTIVAS.

Serán acordes coa paisaxe rural e as construcións do contorno. Ent al sentido, para o acabado das
edificacións a pedra e outros materiais tradicionais propios da zona.
As cubertas serán a unha ou DÚAS augas e empregarase tella cerámica de cor avermellada como
material de cubrición.
4.3.8

CERRAMENTOS E VALADOS.

Os cerramentos serán preferentemente vexetais, aínda que se poderá executar unha banda de
de pedra granítica da zona de 0,50 m. de altura complementada con rede metálica e
cerramento vexetal. A altura máxima dos cerramentos nunca superará os 1,80 m.
As especies vexetais que se empreguen serán autóctonas, preferiblemente as que poidan ser
consideradas como vexetación potencial.
4.3.9

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN NO ENTORNO.

As especies vexetais que se incorporen serán autóctonas e preferiblemente aquelas que poidan
ser consideradas como vexetaciónpotencial.
Procurarase evitar así mesmo aquelas que puideran requerir dun alto mantenemento, tanto no
que respecta á limpeza do espazo PÚblico, como ás necesidades de rego.
Manterase o acabado superficial das calzadas en perfecto estado para evitar a producción de
ruídos motivados polo tráficorodado.
Evitaranse os pavimentos continuos impermeables en espazo libre, e en todo caso, poderanse
incorporar xustificadamente, máis referíndose a recorridos internos, ou superficies pequenas que
non superen o 20% do total.
Manterase a rede de alumeado PÚblico en correcto estado de funcionamento para evitar
incidencia sobre o medio ambiente.
A iluminación do espazo PÚBLICO proxectarase de modo racional, evitando excesos de potencia
lumínica e de altura, sobre todo nos espazos de carácter peoníl.
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Preverase o increment da capacidade de recollida de tratamento de residuos sólidos urbanos
para a totalidade do ámbito obxecto da actuación.
Controlaranse as emisións radioeléctricas.

En Carnota, a 30 de Abril de 2019
Ado., o arquitecto.

José Lorenzo Crespo Rama 3817
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5.

MEMORIA DE XESTIÓN

5.1 PLAN DE ETAPAS.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
A parcela sobre a que se acTÚA non precisa de obras de urbanización, xa que se trata dunha parcela xa
edificada e a implantación da edificación faise na mesma zona da parcela.
As obras de edificación comezarán unha vez acadadas tódalas autorizacións sectoriais pertinentes e a
aprobación municipal de obras.
5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN.
5.2.1

INTRODUCCIÓN.

O presente documento acompáñase cun proxecto de execución onde se xustifica o
cumprimento do artíigo 131 Decreto 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016,
de 10 de febreiro do Solo de Galicia no que se precisa unha estratexia de actuación e estudo
económico.
5.2.2

GASTOS DE URBANIZACIÓN.

A parcela motivo deste Plan Especial xa conta con equipamento PÚBlico e edificacións existentes en
uso polo que a implantación da nova edificación faise ao abeiro das preexistencias.
5.2.3

EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Os gastos da actuación están pormenorizados no proxecto de execución que acompaña este
documento.

En Carnota, a 30 de Abril de 2019
Ado., o arquitecto.

José Lorenzo Crespo Rama 3817
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