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ALEGACIÓNS DO COLECTIVO ECOLOXISTA DO SALNÉS AO  
PXOM DE O GROVE. 
 
Xeral: 
 

 
1. É necesario redeseñar o PXOM e volver realizar outra Memoria e ISA, que debería ter en consideración as 

alegacións de veciños e colectivos, como é o caso das presentas alegacións do C.E.S. 

 
No que respecta aos documentos “Memoria do PXOM do Grove, e 
ao Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA)”: 

 
BLOQUE 1. MEDIO SOCIAL. 
 
1. Proxección da poboación 

No apartado de proxección da poboación, nos datos ofrecidos na Memoria non son  correctos nin ofrecen unha 
visión da realidade da evolución da poboación do Grove.  Nos cálculos de crecemento de poboación, para así 
estimar as necesidades de vivenda de aquí ata o 2019, tómase o dato tras aplicar un Tm de 0,67 (do período 
calculado de 1970 a 2011) dando así un incremento de poboación censada de 1459  persoas. Sen embargo, 
segundo a táboa presentada no apartado sobre a demografía do mesmo documento da memoria do PXOM 
apréciase como o crecemento interanual negativo, polo que o emprego do Tm de 0,67 non é realista.   
 

 
Na Memoria do PXOM xustifícase este medre negativo na paralización urbanística que vive o concello neste 
período, argumento difícil de soster se se revisan os datos aportados no propio PXOM sobre as casas baleiras 
no Municipio, que superan as 3000 vivendas.  
Aplicando un Tm de 0,18 (período 2012-2011) da unha proxección de poboación censada de 253 habitantes, que 
semella un dato máis axustado á realidade vendo a gráfica da evolución da poboación anteriormente mostrada.  
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Ademais, en canto ao análise de crecemento da poboación estacional, preveuse un incremento de 4329 persoas, 
pero non se detalla a fórmula seguida para tal cálculo estimativo. Semella que nesta cifra inclúense as máis de 
5700 prazas hostaleiras das que dispón o Grove (hoteis, cámpings, pensións..) que cremos que non deben ser 
tidas en conta nun estudio minimamente serio para a estima de vivenda, xa que obviamente os usuarios destas 
prazas non precisan vivenda. 

 
Aínda aceptando o falso suposto de que esta estima máxima de crecemento estea axustada á realidade, a cifra 
de necesidades de vivenda sería a seguinte, empregando os mesmos coeficientes que os presentados no 
PXOM: 
 
1435 censada + 4329 temporal= 5784 persoas (estima aumento da poboación no Grove no horizonte de 2029). 
5.784 / 2,7 persoas por vivenda= 2142 vivendas (previsión de necesidade de vivendas no horizonte 2029). 
 
As 4086 vivendas ofrecidas no PXOM como capacidade máxima de vivendas supón case o dobre das supostas 
necesidades.  Isto inténtase xustificar na memoria do PXOM do seguinte xeito: “Esta cifra se estima adecuada al 
objeto de procurar la no restricción del mercado inmobiliario” 
  
Un PXOM non debe ir encamiñado principalmente á creación de novas vivendas, posto que as poboacións non 
medran de forma indefinida no tempo. Así que se debe partir da base de que primeiro se analizarán as 
necesidades reais de crecemento, se as houbera, e se non as hai, o PXOM debe orientarse a ordenar os usos 
existentes, aumentar as dotacións de servizos e calidade de vida dos cidadáns, protexer a paisaxe e recursos 
naturais, etc.  
 
Se o PXOM do Grove realmente quere fomentar un turismo de calidade e a un desenvolvemento sostible (como 
indica o resume executivo do PXOM e na memoria), debería fuxir de modelos de desenvolvementos urbanísticos 
de medre infinito. Estes empeoran a calidade de vida dos habitantes e veraneantes debido á dispersión e ao 
aumento de tráfico, molestias acústicas, perdas de naturalidade e ao impacto paisaxístico, sendo este un dos 
principais atractivos turísticos do concello. 

        
Por iso, esta estima de aumento de poboación en 5788 persoas e unha previsión de vivendas de 4.086 non se 
axusta á realidade, nin son correctos, nin son ambientalmente sostibles. E polo tanto, a adecuación do PXOM 
para ampliar o parque de vivendas en 2585 en solo urbano e 1501 en solo rural non se axustan á realidade.  

 
O CES considera que se debe realizar unha proxección da poboación e unha estima de necesidade de 
vivenda máis axustada á realidade e non aos intereses urbanísticos e inmobiliarios, tanto públicos coma 
privados. 
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BLOQUE 2. MEDIO NATURAL. 
 
2. Plan Director da Rede Natura 2000. 

Que no tocante á existencia do ZEC Ons-O Grove no concello, débese  incluír no PXOM as disposicións e a 
zonificación presentadas no Plan Director da Rede Natura 2000. Un concello como o Grove, con gran parte 
do seu litoral incluído neste espazo protexido, non pode crear un PXOM sen nin tan sequera facer referencia a 
este documento (de maior rango). Polas características especiais deste concello xa citadas, deberíase prestar 
especial atención á delimitación de zonas tampón, tal como foi indicado no criterio Medio Natural do Documento 
Marco de Referencia para a AAE dos PXOM que lle foi remitido ao Concello para a redacción do ISA, e tal como 
se recolleu nunha suxestión presentada polo CES no documento de inicio presentado a exposición pública. 
Por iso o CES cre que se debe emendar este erro e incluír a zonificación e normativa recollida no     plan 
Director da Rede natura 2000. 

 
 

3. Duna rampante de Feáns. 
Que no apartado 1.2 da Memoria e na descrición do medio abiótico do ISA, non se fai referencia á presenza da 
duna rampante na ladeira de Feáns. Este tipo de duna é moi pouco frecuente, das que en Galicia so podemos 
atopar outra referencia máis. Foi recollida no Plan de Ordenación do Litoral (POL), na que a zona clasifícase 
como  de interese xeomorfolóxico. 
Por iso cremos necesaria a súa inclusión especifica  tanto na Memoria coman o ISA do PXOM. 

 
 

4. Flora. 
Que no apartado 1.2 da Memoria e na descrición do medio biótico do ISA, no punto sobre vexetación ou nos de 
fauna e flora, faise unha relación xeral dos compoñentes botánicos das distintas asociacións fitosociolóxicas 
presentes na zona, pero non un estudio minimamente específico que recolla as características mais salientables 
de O Grove. Por exemplo, non se cita a Alyssum gallaecicum (= Alyssum loiseeurii subsp. gallaecicum), 
que só medra en hábitats pouco alterados (praias pouco frecuentadas) e de moi restrinxida distribución 
xeográfica mundial, endémica das costas pontevedresas e coruñesas, polo que aparece recollida como especie 
“Vulnerable” no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007 do 19 de abril). Tampouco 
aparece recollida a Cistanche phelipaea, que aparece na enseada do Bao e que representa o punto mais ao 
norte da súa escasa distribución mundial.  
A flora ligada aos rochedos costeiros, marismas e dunas forman parte de hábitats prioritarios recollidos dentro 
da Directiva Hábitats, cuxa presenza incide na decisión da declaración dun Lugar de Interese Comunitario 
(actualmente ZEC Ons – O Grove).  
Por iso cremos preciso que se amplíe a descritiva botánica focalizando o estudio localmente, e non dun 
xeito xeral, tanto no ISA como na Memoria. Tamén deben indicarse os hábitats citados no Anexo I do DC 
92/43/CEE presentes no municipio de O Grove (e non so os prioritarios). 

 
 
5. Paseo Marítimo dende a ponte da Toxa ata o parque de Ardia (inmediacións do IES Valle Inclán). 

No PXOM atópase unha breve descrición desta actuación, pero semella estraño que non veña reflectido nos 
mapas, nin exista un desenvolvemento detallado de dita actuación tan relevante. Esta obra está encadrada 
dentro dos límites do humidal protexido polo convenio Ramsar e semella que tamén dentro do ZEC Ons-O 
Grove e tamén no ZEPA, nos que están presentes Hábitats recollidos no Anexo I da DC 92/43/CEE de Rede 
Natura 2000 relativas áreas de marisma (Nat-2000 1310, 1320 e 1330...). 
A apertura deste paseo, cunha parte en pasarela de madeira sobre o mar (tal como se describe brevemente), 
incidirá no aumento de molestias á avifauna que visita a enseada do Bao para alimentarse (cuxa importancia 
ben detallada no apartado de fauna da propia memoria do PXOM), e que nos momentos de marea baixa se 
achega á costa para alimentarse no intermareal. Os impactos asociados á apertura de dito paseo (movementos 
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de terreo por obras, ruídos, lixo, paso de transeúntes, aumento de iluminación, entrada e dispersión de especies 
de flora alóctona...) non é compatible cos obxectivos de conservación da Rede Natura 2000. 
No Plan Director da Rede natura 2000 de Galicia, no seu apartado 9 de medidas de xestión di: 

- No apartado 9.1 de medidas xerais, no 1.3 dise: “ Evitar, dentro das ZEPA, a contaminación ou 
deterioración dos hábitats así coma as perturbacións que afecten ás aves”. 

- No apartado 9.2.2, no 2.1, de hábitats mariños recóllense como actuacións que afectan de forma 
significativa ao estado de conservación dos hábitats de interese comunitario a construción de 
infraestruturas que afecten á dinámica mareal (amplitude e dinámica das mareas). 

Ademais, dita actuación debe contar con autorización da delegación provincial de Costas e da autoridade 
competente autonómica na conservación da natureza, que non veñen recollidas no PXOM, nin sequera a modo 
informativo.  
Por isto, o CES considera que non se debe realizar a ampliación do paseo marítimo ata Ardia a través da 
liña costeira nin sobre a lámina de auga, e débese eliminar do PXOM. 
 
 

6. Cambio de uso en San Vicente do Grove 
Na zona do núcleo rural da Igrexa, aparece como SNR-CM unha zona incluída no ZEC Ons-O Grove (lindando 
con zona ZEPA),  que aparece na seguinte imaxe:  
 

 
 
 

Na memoria non ven recollido ningunha xustificación deste cambio de clasificación do solo protexido. Dita 
desclasificación do solo, ademais, debería contar coa autorización da entidade autonómica competente na 
conservación da natureza (DX de Conservación da Natureza), segundo di o Plan Director da Rede Natura 
2000 de Galicia no apartado 9.2.6, que tampouco ven incluída na documentación exposta ao público do 
PXOM. Tampouco conta (ou non se ofrece na documentación aportada) coa autorización do Consello da Xunta 
(art 32 da LOUG).  
Ademais dita área atópase a menos de 200 m da ribeira do mar, o que debe ser tido en conta á hora de 
xustificar debidamente o seu cambio de clasificación.  
Tamén dita área está incluída no POL dentro dunha área de protección costeira, polo que o propio POL 
desaconsella o crecemento urbanístico nestas zonas. 
Dita clasificación incumpriría o que a propia memoria do PXOM recolle no seu anexo de Cumprimentos das 
directrices da DOT, no seu apartado de medio natural onde di: 

             “DETERMINACIONES EXCLUYENTES. 
7.2.1., 7.2.2, 7.2.3. Las áreas de especial valor natural y ecológico, protegidas por la 
legislación estatal o autonómica, así como aquellas otras con interés local o 
supramunicipal que complementan la funcionalidad de las ya protegidas están 
inventariadas y protegidas por el PXOM. Éste procura la conectividad ecológica del 
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territorio, incorporando las determinaciones establecidas a tal efecto por el POL.” 
Por isto o CES considera que os espazos protexidos, e en maior medida os litorais, non deben ser 
consideradas zonas de ampliación de núcleos urbanos nin rurais, polo que debería aparecer no PXOM 
como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais (SRP-EN), segundo di a Lei do Solo.  

 
 

7. Liña de edificación en Ardia. 
Na zona do núcleo de Ardia, obsérvase na cartografía do PXOM unha liña de límite de edificación que discorre 
sobre a área protexida do ZEC Ons O Grove (SRP-EN). Móstrase na seguinte imaxe. 

  

 
 
 

Na documentación aportada non se atopou referencia a dita liña nin ás súas consecuencias sobre o espazo 
protexido. Segundo o LOUG, un PXOM non pode descualificar un  área de protección dun espazo natural sen as 
pertinentes autorizacións da Xunta. 
O CES considera que ao tratarse dunha zona protexida dita liña debe axustarse ao límite do SRP-EN, 
sobre a estrada PO-316. Isto evitaría posibles confusións á hora da aplicación do PXOM nin impactos 
urbanísticos e paisaxísticos no medio.  

8. SNR-C en Ardia 
Na zona de Ardia cualifícase un solo como SNR-C nos límites do espazo protexido ZEC Ons O Grove (que se 
pode ver na seguinte imaxe): 
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Dita área está recollida no POL como área de protección costeira, polo que desaconsella o crecemento 
urbanístico na súa superficie. 
As áreas lindantes co espazo protexido deben actuar como áreas tampón nas que o crecemento urbanístico 
estea moi controlado. 
Así, o CES cree que esta zona debe ser clasificada como Solo Rústico de Protección Costeira ou 
paisaxística. 

 
 
9. Creación de zonas de aparcamento  nas praias enclavadas dentro dos límites do espazo protexido. 

Os SX-AP 7, 8 e 11 están enclavados nos límites do espazo protexido ZEC Ons–O Grove. Dentro dos obxectivos 
e dos criterios de conservación que deben prevalecer nas áreas protexidas, e así recollidas no Plan Director da 
Rede natura 2000 de Galicia, a contaminación atmosférica e acústica debe minimizarse, polo que o uso do coche 
debe ser limitado dentro destas áreas, e así mesmo débese tratar de minimizar as zonas asfaltadas.   
Ademais as praias de Castiñeiro, Mexilloeira e de Con Negro son praias aínda non demasiado masificadas, 
aspecto este cada vez máis valorado polos turistas e veciños usuarios de praias. O Grove xa conta con areais 
con amplas áreas de estacionamento, que acollen a aqueles usuarios que buscan a comodidade de contar con 
zona de aparcamento preto da praia. As praias de Castiñeiro, Mexilloeira e Con Negro abre o abano ofertando un 
modelo distinto de desfrute dunha praia,para aqueles que busquen unha praia máis tranquila, máis natural e 
cunha paisaxe máis coidada.  
No caso de Con Negro e Castiñeiro os camiños de acceso á zona de aparcamento proposta son sendas de 
sendeirismo marcados polo propio Concello de O Grove. O paso de coches e peóns polos mesmos camiños 
supoñen un riso para a seguridade, así como molestias de ruído e po para os sendeiristas. 
En todo, caso debería ser obxectivo deste PXOM realizar un estudo de mobilidade con criterios sustentables e 
recoller así as infraestruturas precisas (paradas de bus, aparcamentos para bicicletas, aparcamentos 
disuasorios, accesos peonís...), non só para as áreas protexidas se non tamén para o resto do municipio. 
O CES considera que se debe retirar a proposta de creación destes tres aparcamentos dentro da área do 
ZEC Ons-O Grove anteriormente citados para preservar a naturalidade do entorno dos areais, por razóns 
de conservación e de diversificación da oferta turística ligada ás praias.  
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10. Paseo Marítimo de Cantodorxo á Virxe das Mareas. 
Ao igual que no caso do paseo ata Ardia, non se presenta o desenvolvemento detallado de dita proposta de 
actuación.  
O CES presentou no ano 2007 unha proposta no Concello de O Grove e na Delegación Provincial de Costas de 
mellora de dita zona costeira, propoñendo medidas de actuación que ían dirixidas á rexeneración da costa 
naqueles aspectos que axudarían a mellorar non so os aspectos ambientais do lugar, senon tamén a paisaxe, 
das praias e da salubridade. Tamén apoiamos no 2014 un proxecto de similares características presentado por 
un veciño do Grove, e co cal ten relación os proxectos de áreas candidatas a espazos naturais de interese local 
do Anexo do presente informe. Así, consideramos que un paseo marítimo pola liña de costa non axuda á unha 
mellora integral do litoral, así como tampouco que o seu trazado destrúa parte do valioso bosque de ribeira da 
cabeceira da praia de Con Roibo.  
O CES considera que a continuación do paseo marítimo por esta zona pode realizarse paralelamente á 
mellora ambiental da costa, retranqueando o paseo máis cara o interior en todo o seu trazado, ata a 
chamada “Carretera do Conde”. Así o paseo pode integrarse dentro deste desenvolvemento urbanístico 
pero sen alterar ambientalmente a liña de costa nin proxectalo sobre a lámina de auga nin degradando 
zonas de arborado autóctono. 

 
 
11. Zona forestal en Pedras Negras. 

As inmediacións da urbanización Pedras Negras, os SUED H1 e H2, trátanse dunha zona con valores 
ambientais e paisaxísticos, como así se recolle na propia memoria do PXOM no apartado de usos terciarios, con 
cuberta forestal e lindando co ZEC Ons-O Grove. Os terreos circundantes ao norte están clasificados como Solo 
Rústico de protección paisaxística ou forestal. A zona tamén está incluída dentro dunha área de importancia 
paisaxística do POL. 
Por isto o CES considera que os SUED H1 e H2 deben ser considerado Solo rústico de protección 
paisaxística. 

 
 

12. Usos na zona de Balea. 
Na zona de Balea, clasifícanse solos como rústicos de protección ordinaria (situados entre as estradas PO317 e 
a EP 9101) con usos forestais ou agropecuarios. No POL encádrase dentro dunha área de mellora ambiental e 
paisaxística. É o fondo escénico da praia de Area da Cruz, moi visitada na tempada estival. 
Por isto, o CES considera que esta zona debe ser clasificada como Solo Rústico de Especial Protección 
forestal, onde haxa cobertura arbórea ou arbustiva, ou paisaxística (nas zonas non forestais). 

 
13. Límites de espazos protexidos: ZEPA. 

Nos diferentes planos da Memoria do PXOM e do ISA non se recolle a área mariña declarada Zonas de Especial 
Protección para as Aves (ZEPA) ES00000499 “Espacio Marino de las Rías Baixas”, en virtude da orde 
AAA/1260/2014, de 9 de xullo, pola que se declaran ZEPAs en augas mariñas españolas (BOE núm. 173, de 17 
de xullo de 2014, páxinas 56451 a 56505). 
Solicítase que se inclúa nos mapas o límite desta zona protexida (ZEPA). Incidir que o límite superior das 
ZEPAs é a liña de marea alta máximas nas mareas equinocciais, segundo unha consulta ás 
Demarcacións de Costas nas provincias da Coruña e de Pontevedra. 
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14. Límites de espazos protexidos: Humidais Protexidos. 

O documento: (OG)-IV-INF-I10_Humedais protexidos_AI20140918.pdf contén límites imprecisos dos humidais 
protexidos.  
Solicítase a revisión dos mesmos na cartografía oficial da Consellería de Medio Ambiente e 
Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

 
 

15. Límites de espazos protexidos: ENIL. 
Existen zonas de interese natural dentro do municipio do Grove que carecen, a día de hoxe, de figura de 
protección, máis aló das limitacións que lle poida conferir o POL ou a zona afectada pola Lei 22/1998 (de 
Costas). Así e todo, presentan poboacións de especies de animais e plantas de interese e tamén algúns hábitats 
considerados de interese ou prioritarios  pola Directiva 92/43/CEE 
Solicítase que tres zonas do municipio se inclúan dentro da cartografía e que se cree a seguinte figura: 
OUTRAS AFECCIÓNS SECTORIAIS: Áreas candidatas a espazos naturais de interese local (ENIL). 
Se isto no fora posible, se socilita que todas as figuras que se inclúan dentro destas áreas agás a de 
SRP-C cambien para SRP-EN (solo rústico de protección de espazos naturais).  Estas tres zonas son: 
- Área candidata a espazo natural de interese local “Costa norte do Grove”. 
- Área candidata a espazo natural de interese local “Moreiras-Currelos”. 
- Área candidata a espazo natural de interese local “San Vicente do Grove”. 
A información e a xustificación de inclusión destes tres espazos está no Anexo. 

 
16. Zonas de inundación. 

Os límites da áreas de risco potencial significativo de inundación están incompletas no mapa. Faltan ao menos 
dúas zonas que se identificaron como de inundación no período 1990-2014: 
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(Meloxo) 

 

 
(Hortos e O Con). 

 
 

Estas zonas (en Meloxo, Hortos e O Con) acumularon grandes cantidades de auga a comezos de decembro 
de 1994, afectando seriamente a terras de cultivo. Un rego de auga que baixa desde a fonte de Liñares e 
desde o lavadoiro de Meloxo chega ás veces a atesourar un grande caudal, depositando boa parte deste 
volume na zona de árbores de ribeira na zona de Hortos (área de interese natural, por outra parte, con 
exemplares centenarios de amieiro Alnus glutinosa). 
Nestas áreas non debería haber planeamentos urbanísticos, nin apertura de vías, dentro da zona 
delimitada con liña amarela. Tamén se debería considerar a opción de declaras total ou parcialmente 
como zonas SNC-A. 

 


