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Xunta de Galicia 
Vicepresidencia segunda e Consel         E       , 

Empresa e I               
                               

                           

D  /D   ………………………………………………………………………    DNI…………………………………. 
enderezo a efectos de notificación en  ú /  g  …………………………………………………  º………………… 
 P 15142             …………………………………………, con correo electrónico 
…………………………………..e    é    …………………………………… 

  P    

Que por acordo da Xefatura Territorial da                                              
I                                                        ú                                   
                                                                ú     , en concreto, o 
proxecto sectorial                                                                    
                              é                                , A Laracha e Arteixo (expediente 
IN407A 2008/71-1), e no prazo conferido aos efectos, formula as seguintes  

            

ALEGACIÓN 1.- DEFECTOS NA EXPOSICIÓN PÚBLICA, VULNERACIÓN DA LEXISLACIÓN 
VIXENTE. 

  No día 11 de xaneiro de 2021 foi publicado no BOP nº 5 anuncio do acordo da 
xefatura territorial a respecto do proxecto con nº de expediente IN407A 2008/71-1 
sen que no anuncio se fixese mención do prazo de alegacións, se ían ser publicados 
anuncios noutros diarios oficiais e/ou xornais nin cando comezaba a contar o prazo de 

presentación de alegacións. No anuncio mencionado no BOP dicíase o seguinte: “  
                                                                                                                -      
                                    , Emp                                              -                           
                                                                                                                        
                                                      .                                                           
                                                                                     . 

 En  21 de xaneiro de 2021 sae este anuncio no BOP nº13                                       

                                                                                                                 

          (IN407A 2008/71-1), relativo ao mesmo expediente sen que se aclaren as causas 
dunha nova publicación e tampouco aclaran nesta ocasión cando comeza o prazo para 
as alegacións. O Concello de Arteixo tal e como aparece en diferentes medios de 
comunicación e na súa páxina web afirma que o prazo para a presentación das 
alegacións é o 5 de febreiro. Concello, por certo, que neses días estaba con restricións 
sanitarias e perimetraxe municipal polo que ver o proxecto (se o tiñan) era case 
imposíbel. 

 No momento da publicación tanto no día 11 como no 21 no BOP non era posíbel 

acceder ao proxecto no enderezo da páxina que se indicaba, “                      
                                                                                    ”.  

 Posteriormente o 9 de febreiro de 2021 publícase anuncio no DOG nº 26 e tamén no 
xornal La Voz de Galicia, nese anuncio tampouco se indican prazos. A única forma que 
tivemos de enterarnos do prazo foi accedendo nese día á paxina web da Consellaría 
onde agora si se fala de prazos e tamén se permite acceder ao proxecto. 
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Tendo en conta todo isto formulamos o seguinte: 

1. Incumprimento do artigo 83.2 da Lei de procedemento administrativo común, Lei 

39/2015 de 1 de outubro, que indica: “A tal efecto, se publicará un anuncio en el 

Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 

examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el 

lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo 

soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y 

determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior 

a veinte días . 

2. Queda acreditado que o Concello tivo un prazo no seu taboleiro de anuncios, que o 
proxecto non estaba publicado e polo tanto era imposíbel velo nese tempo que 
habilitou e tamén a necesidade de cita previa para ir ao concello e a imposibilidade por 
mor das restricións sanitarias impostas pola Xunta de Galiza de personarse xente  
afectadas directamente pola expropiación (Decreto 8/2021 do martes 26 de xaneiro). 

 

 AO INTERESE PÚBLICO, INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL E ASPECTOS URBANÍSTICOS 

Alegación 2.- No proxecto sectorial de Eólica Breogán SL intenta facerse unha xustificación 
para a declaración de interese  ú         q                    q   é “            
                                                                                           
de Moras, punto de entre                                                        mais non se 
xustifica nin se explica cales poden ser as necesidades de subministro desa subestación para 
construír esta nova liña. A finalidade da normativa que se cita, Lei 24/2013, de 26 de 
decembro, no seu artigo 1, é a de garantir o subministro de enerxía eléctrica e a necesidade de 
adecualo ás necesidades dos consumidores en termos de seguridade, calidade, eficiencia etc. 
Aquí non se xustifica ningunha por parte da empresa. Por outro lado non parece tampouco 
que houbese ningún tipo de coordinación urbanisticamente co Concello de Arteixo, tal e como 
indica o artigo 5 da Lei 24/2013, de 26 de decembro. 

Alegación 3.- No documento sectorial tamén se pretende xustificar a declaración de incidencia 
supramunicipal dun proxecto para conseguir así adaptalo á normativa urbanística vixente. 
Resulta curioso que se pretende xustificar facendo mención a normas complementarias e 
subsidiarias de planeamento das provincias de Lugo, Ourense, Pontevedra e A Coruña do ano 
1991, hoxe derrogadas. A incidencia supramunicipal ten que ver con bastante máis que esa 
xustificación. 

Alegación 4.- Incumprimento do artigo 4 do Decreto 80/2000, 23 de marzo, non hai 
xustificación  nin un estudo serio e rigoroso da necesidade               q        q         
                             q                                                           
                                                      íbel                           za. 

Alegación 5.- O artigo 54 LSE debería interpretarse no sentido de que a utilidade pública 
refírese ás instalacións destinadas á actividades reguladas, transporte e distribución exercidas 
por empresa en rexime de monopolio. A empresa que presenta este proxecto ten actividade 
privada para o seu propio beneficio. O artigo 33 da Constitución do Estado Español no seu 
apartado 3 establece como primeira garantía das persoas propietarias, diante da potestade 
expropiatoria, a concorrencia de causa de utilidade pública ou interese social isto non parece 
estar demostrado no expediente que temos en exposición pública tal e como vimos 
comentando en puntos anteriores. Incumprimento dos artigos mencionados, o 54 da LSE e o 
33.3 da Constitución. 
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Alegación 6.- O polígono industrial de Morás está servido por unha subestación que xa se está 
construíndo e tamén ten próxima a central de ciclo combinado de Sabón, e tanto a comarca 
coma a provincia teñen garantido o subministro eléctrico coa subestación 400/220 KV 
Abegondo, E/S 400 KV Abegondo-Mesón do Vento-As Pontes de García Rodríguez e dobre 
circuíto-cable 220KV Abegondo-Eirís que na súa fundamentación fai referencia precisamente á 
que unha das razón principais é a seguridade do subministro e garantir a demanda tanto na 
Coruña cidade como na provincia. Polo tanto non queda tampouco acreditado que a LAT que 
proxecta Eólicos Breogán teña xustificación ou sexa unha necesidade para a posta en marcha 
doutras infraestruturas. 

Alegación 7.- Aínda que o documento que está en exposición pública fala da idoneidade do 
emprazamento e que foi seleccionado tendo en conta a capacidade de acollida do medio non 
houbo un estudio real de outras alternativas con carácter previo. En 2015 esta era a 
alternativa preferida e na realidade xa só falaban de outra, unicamente, que afectaba 
gravemente e atravesaba a Rede Natura e o LIC Costa da Morte. Polo tanto, debemos rexeitar 
a afirmación que fan de estudio “de outras alternativas” xa que non foi tal e así se reflexaba 
xa nas alegacións presentadas nese trámite. Non houbo un estudo serio nin rigoroso de 
“alternativas”. Lendo o documento a afirmación que se fai é     g      “            viabilidade 
económica e financeira, a motivación de elección desde o inicio desta alternativa é a 
económica: minimiza a lonxitude da liña, rendibiliza a lonxitude.  Rexeitamos de plano ese 
criterio que non pode estar por enriba do interese social e ambiental. 

Alegación 8.- A práctica totalidade da liña atravesa terreos calificados polas Normas 
Subsidiarias do Concello de Arteixo como NU, hoxe de núcleo rural, solo de protección Forestal 
(PF), en Armentón a zona de protección do Castro (PHA), solos de protección agrícola ( PA) e 
tamén zonas de protección de leitos fluviais na zona de Armentón, Chamín e Loureda. O que 
claramente limitaría as actividades agrícolas e forestais neste ámbito e un desenvolvemento 
sostíbel no rural. 

Alegación 9.- Chama a atención que algún dos apoios e o tendido vaia ter afectacións futuras 
no desenvolvemento dos núcleos rurais do noso concello. Arteixo, por desgraza, non conta cun 
Plan Xeral de Ordenación adaptado a normativa vixente o que está limitando e moito o 
desenvolvemento dos nosos núcleos rurais. A liña en varios puntos afecta a núcleos hoxe 
consolidados, denominados nas NNSS do Concello como NN, casos como os de Castro, Rorís, 
Quintán que verán limitada a posíbel ampliación do núcleo xa que de construírse a LAT eses 
terreos terán a calificación de área non urbanizábel de potección de infraestruturas. Polo 
tanto, este é outro motivo para rexeitar este trazado: limitacións impostas ao 
desenvolvemento do rural nestas parroquias. 

MEDIO NATURAL 

Alegación 10.- Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de 
Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres. Artigos. 2.1 e 2.2; artigo 6.1, 6.2 e 6.3 
Artigo 2 
1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 
2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o 
restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e 
da f                               
“         
1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación 
necesarias que implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros 
plans de desenvolvemento, e as apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que 
respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes 
nos lugares. 
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2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a 
deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies 
que motivasen a designación das zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que 
respecta a os obxectivos da presente Directiva. 
3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, 
poida afectar de forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans 
e proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos 
de conservación do devandito lugar. Á vista das conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao 
disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes só se declararán de acordo con devandito plan ou 
proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se procede, tras 
                                 
 

Alegación 11.- Impacto  severo e incompatible cos Hábitats Prioritarios e de Interés 
Comunitario 
Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas de especial conservación 
conforme á Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación 
dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, reflectida no Real Decreto 1193/98, do 12 de 
Xuño de 1998,  desenvolta no Manual de Interpretación dos Hábitats da Unión Europea ,25 de 
abril de 2003. Non poden ser por tanto nin eliminados, nin degradados. A normativa citada 
indica expresamente que estes hábitats deben ser conservados e manterse nun estado de 
conservación favorábeis. 
 
Alegación 12.- Afección severa a Humidais e á avifauna 
Situados todos eles a menos de 5 km de distancia da traza da Liña de Alta Tensión. Os de maior 
importancia son os seguintes: 

 Complexo húmido de Baldaio: (Distancia mínima á Liña de Alta Tensión: 2.500 m) 
- Código Inventario de Humidais de Galicia. Marismas de Baldaio 1110333. 
- Código Inventario de Humidais de Galicia. Lagoa de Baldaio 1110094. 
- Código Inventario de Humidais de Galicia. Casadelas 1110095. 

 Barrañán (Praia e sistema dunar e Humidal de Sisalde) (Distancia mínima á Liña de Alta 
Tensión: 750 m) 

- Código Inventario de Humidais de Galicia 1110104. 
 Encoro de Sabón/Rosadoiro (Distancia mínima á Liña de Alta Tensión: 1.900 m): 

- Código Inventario de Humidais de Galicia 1110119.  
 Trasdunas de Alba (Distancia mínima á Liña de Alta Tensión: 2.600 m): 

- Código Inventario de Humidais de Galicia 1110227 
 Encoro de Meicende (Distancia mínima á Liña de Alta Tensión: 1.600 m): 

- Código Inventario de Humidais de Galicia 1110120. 
Estes espazos representan áreas de alimentación e repouso de distintas especies de aves, 
tanto no período invernal como nos pasos migratorio. Do mesmo xeito, a franxa costeira do 
concello de Arteixo é empregada como zona de alimentación e paso de diversas especies dos 
grupos Gaviidae, Procellariidae, Hydrobatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Stercorariidae, 
Laridae, Sternidae e Alcidae.  
 
Alegación 13.- Especies con presencia na zona de instalación da infraestrutura 

 Ixobrychus minutus (Ardeidae): 
- Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. 
- Catálogo Galego de Especies A        : “V         ” 

 Circus pygargus (Accipitridae) 
- Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. 
-    á  g      g              A        : “V         ” 
-    á  g                      A        : “V         ” 

 Circus cyaneus (Accipitridae) 
- Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. 
-    á  g      g              A        : “V         ” 
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- Especie en Réxime de Protección Especial 
 Emberiza schoeniclus (Emberizidae) 

-    á  g      g              A        : “   P   g              . 
-    á  g                      A         : “   P   g               ” 
Presenza no entorno: E.s. lusitanica nidifica nun reducido número de humidais galegos, 
atopándose entre eles o de Sisalde-Barrañán, polo que dita zona debe ser considerada un 
enclave importante para esta especie. Así se reflicte no Plan de recuperación da Escribenta das 
canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. Lusitánica Steinbacher) en Galicia, aprobado no 
Consello do Goberno Galego do día 10/05/2013 (DOG 102, do 30 de maio) e que se pode ver 
no plano 4 Plans de recuperación e conservación de especies ameazadas. 
 
Neste documento defínense as áreas de presenza e área prioritaria de conservación da especie 

en Galicia, entre as cales se atopan os humidais de Sisalde e Baldaio.  
Establécese ademais unha área de distribución potencial, definida polos humidais costeiros 
presentes entre a liña de costa e 15 km cara ó interior. A liña de alta tensión obxecto deste 
estudio atópase dentro da franxa citada e as afeccións serán severas para o hábitat da 
especie.  
 
A implantación da LAT implicará unha afección severa sobre a especie e sobre os humidais de 
Sisalde e Baldaio.  Considérase moi  probable a existencia de risco sobre a especie, 
considerando ademais que o impacto derivado de colisións con liñas eléctricas está 
documentado basicamente no caso de rapaces e grandes aves planadoras. Na zona de 
afección do proxecto están presentes as seguintes especies de anfibios con algún tipo de 
protección legal: Alytes obstetricans, Chioglossa lusitánica, Discoglossus galganoi, Epidalea 
calamita , Hyla molleri, Rá ibérica, Rá  temporaria, Triturus marmoratus. Afección severa a 
quirópteros: Na zona de afección da LAT existen varias especies de quirópteros recollidas no 
Anexo II da Directiva Comunitaria 92/43/CE e/ou incluidas nos Catálogos galego e español de 
especies ameazadas: Myotis myotis, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus 
ferruquimenum, e Rinolophus hipposideros. 
 
Alegación 14.- Fragmentación severa de hábitats e perda de biodiversidade 
A formación riparia asociada ó rego de Morás (polígono 9) vese afectada polas rozas que se 
levan a cabo de xeito recorrente baixo o trazado dunha liña de alta tensión que atravesa este 
polígono a escasos 50 metros do proxecto que nos ocupa, o que se traduce na retirada da 
cuberta vexetal e a conseguinte fragmentación deste hábitat. Polo tanto, este proxecto é outro 
máis que contribúe a seguir fragmentando  os hábitats da entorna e incrementando a perda da 
biodiversidade coa finalidade de subministrar electricidade a un parque industrial que ainda 
non existe. Estímase a ausencia de avaliación dos impactos ambientais acumulados, sinérxicos 
e globais. 
 
Alegación 15.- Afeccións severas a espazos protexidos.  
Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Morte Norte (ES1110005) situado uns 700 m de 
distancia do ámbito do proxecto. Gran parte do proxecto sectorial, no treito correspondente 
ao concello de Arteixo, está no interior da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas, 
definidas mediante Resolución do 20 de novembro de 2013, de Parques Nacionais, pola que se 
publica a aprobación pola UNESCO de tres reservas da biosfera españolas (BOE 312, de 30 de 
decembro de 2013).  
 
En canto á Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e Áreas Importantes para as Aves 
(Important Bird Areas, IBAs, definidas por BirdLife International e por SEO/Birdlife) a máis 
próxima atopase na Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) Costa da Morte (Norte) 
ES0000176.a 1,120 quilómetros do proxecto. 
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Alegación 16.- Impacto paisaxísto severo tanto para as distintas unidades paisaxísticas como 

miradoiros.  A acumulación de infraestruturas diversas sobre o mesmo territorio fragmenta 

este e inflúe directamente na perda de biodiversidade. Ao mesmo tempo a fraxilidade visual é 

elevada. A promotora non contempla a avaliación sinérxica, acumulada e global de todas elas 

sobre a Paisaxe. A promotora unicamente dedica ao apartado de Sinerxías a páxina 71 do 

Estudo de Impacto Ambiental, parágrafo 4.6 onde literalmente indica: 4.6 Sinerxí  : “     g    

seguinte se mostran os elementos sinérxicos que afectarán á perspectiva da paisaxe no 

          ”                       q     . P                           é claramente moi 

deficiente. 

Alegación 17.- Afección severa aos seguintes lugares de especial interés paisaxístico (LEIP): 

Armentón (San Pedro) Iglesia, Barrañán (San Xián) Iglesia, Chamín (Santaia) Iglesi, Loureda 

(Santa María) Iglesia, Monte Alto Mirador, Monte de Santa Locaia Mirador, Pazo das Cobadas 

Pazo, Pazo de Anzobre, Pazo de Atín Pazo, Pazo de Mosende. 

Alegación 18.- Afección visual severa sobre a Reserva da biosfera: Marismas Coruñesas e 

Terras do Mandeo e a ZEC: Costa da Morte. 

Alegación 19.- Vulneración da Directiva Marco da Auga( DMA) ao afectar 
directamente os  seguintes regatos no territorio afectado 
Rego de Corteo 13500102 -Apoio 1 e líña soterrada e aérea 
Rego de Ibias 133001 16-17 (Líña aérea) (Apoio 17 e Líña aérea) 
Rego de Sisalde 133 19-24 (Líña aérea) (Apoios 20,21,22, 23 e Líña aérea 
Rego Vidueiro 132005 28-29 (Líña aérea)  
Rego de Regueiros 132003 33-35  (Líña aérea) (Apoio 34 e Líña aérea) 
Tributario do Río Arteixo ( Bolaños) 5041 36-37 (Líña aérea) 
Tributario do Río Arteixo ( Bolaños) 5042 37-38 Sí (Líña aérea)  
Tributario do  Río Arteixo ( Bolaños) 132 39-41 (Líña aérea) (Apoio 40) 
Tributario do Río Arteixo 5040 45-47  (Liña aérea)  (Apoio 46 e Líña aérea) . 
Tributario do Río Arteixo  5039 49-50 (Líña aérea)  
 
Alegación 20.- No se fai ningunha alusión no documento exposto á Directiva 98/83/CE do 
Consello, de 3 de novembro de 1998, relativa á calidade das augas para consumo humano. 
En Sisalde hai unha captación de auga para consumo humano que chega á rede de miles de 
veciñas e veciños de Arteixo. Esta captación está no Río  que chega ao humidal de Barrañán e 
ao que fan aporte de auga regatos que están afectados directamente pola liña e por apoios ( 
apoio 17,19,20) sen que isto se teña en conta en ningún momento nin se valores as afeccións 
durante as obras e tampouco o impacto que poidan ter as liñas xa en funcionamento sobre a 
calidade da auga e a biodiversidade e equilibrio  dese espazo. 
 
No Plan Novo Arteixo que conta con financiamento da UE unhas das actuacións que se 
mecionan é precisamente a reorganización do ciclo da auga conforme ás concas hidrográficas 
fundamentais do municipio, Seixedo, Bolaños e Sisalde. En concreto dúas delas afectadas pola 
LAT proposta: Sisalde e Bolaños, esta última na zona de Fortesende e que aparece no 
documento como Tributario de Arteixo. 

 
Alegación 21.- Sinerxías que non son obxecto de avaliación pola promotora. 
Existen 45 cruzamentos da Liña aérea con outras liñas de baixa, media ou alta tensión, con 
liñas telefónicas, iluminación, gasodutos, estradas e varios regatos sen que isto sexa obxecto 
dun estudo pormenorizado. 
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Alegación 22.- Fragmentación, aos efectos da avaliación ambiental, das infraestruturas 
compartidas con outros proxectos industriais.  
No presente caso sométese na  avaliación de impacto ambiental tan só e únicamente o 
proxecto LASAT 66 kV SET P.E. Monteagudo-SET Morás, como proxecto independente do 
parque eólico Monteagudo e da futura subestación de Morás. 
A  avaliación ambiental dos proxectos industriais está recollida no Convenio de Aarhus, no 
artigo 45 da Constitución española e na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os 
dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de 
medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE). 
A avaliación ambiental dos impactos da totalidade das infraestruturas do proxecto industrial 
debe permitir á cidadanía a valoración conxunta, global, sinérxica e sumativa destes, en todas 
as fases de execución e durante o funcionamento do parque. 
Non se pode supeditar a participación pública na avaliación ambiental da totalidade das 
infraestruturas do proxecto industrial a que se materialicen o resto dos proxectos industriais 
cos que comparte infraestruturas, xa que logo, non só se vulneran dereitos fundamentais 
senón que tamén se están a diminuír as garantías da avaliación ambiental. A totalidade das 
infraestruturas asociadas e de evacuación deberán estar incluídas para a súa consulta pública e 
avaliación global no presente documento de avaliación ambiental e non noutros proxectos 
independentes que impiden á cidadanía a avaliación dos impactos ambientais globais do 
conxunto das infraestruturas do proxecto industrial. 

 
Alegación 23.- Incumprimento da Carta Europea dos dereitos fundamentais da UE   
(2016/C 202/02) 
Artigo 17 dereito á propiedade.”                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
necesario para el                 “ 
 
SOLICITA: 
 
1.- O rexeitamento do expediente IN407A 2008/71-1 relativo á solicitude de autorización 
administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, o 
proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental da LASAT 66 
kV SET P.E. Monteagudo-SET Morás  e a súa retirada definitiva. 
 
 
Sinatura 
 

 

 


