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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA, CONSELLARÍA DE ECONOMÍA,  EMPRESA  E 

INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15.008 - A Coruña 

 

Asunto: Alegacións ao acordo do 6 de maio de 2022, da xefatura territorial da Coruña, 

polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa 

previa, a declaración de utilidade pública, en concreto a necesidade de urxente 

ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de 

impacto ambiental (EIA), o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico, PIA), 

do proxecto do parque eólico Carboiero nos Concellos de Arteixo, A Laracha e 

Culleredo (A Coruña). Expediente IN4008A 2019/013 

 

 

Dona/Don.................................................................................................................... 

con Documento de identidade...................................................... domicilio a efectos 

de notificación en ....................................................................................concello de 

...........................teléfono...........................................dirección de correo 

electrónico..............................................................................por medio do presente 

escrito realiza as seguintes 

 

 

ALEGACIÓNS 

 

Alegación nº 1.- Por un lado aparece o proxecto ao que estamos alegando  (expediente 

IN4008A 2019/013),co acordo do 6 de maio de 2022, e por outro aparece outro proxecto 

(expediente IN408A 2020/167), este de acordo do 9 de maio de 2022, proxecto de liña 

de alta tensión de evacuación do parque eólico Carboeiro.  O artigo 21 da Lei 24/2013, 

de 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación de 

produción  as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de 

transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación da enerxía. O certo é que 

os dous proxectos aparecen por separado polo que analizar o impacto que poida ter no 

medio é máis complexo e fai que non se valoren ningunha outra alternativa completa. 

Non hai tampouco en ningún documento dos proxectos nin nos informes sectoriais da 

administración unha análise do impacto de conxunto de todas as infraestruturas feitas 

xa destas características nin das proxectadas. Na contorna da que estamos a falar que 

se quere construír este parque hai as seguintes: 

 

 Monte San Bartolomé (nova solicitude de 9 aeroxeneradores) 
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 Pedra Queimada (nova solicitude con 2 aeroxeneradores) 

 Meirama (nova solicitude con 5 aeroxeneradores) 

 Encrobas (nova solicitude con 4 aeroxeneradores) 

 Teixos (nova solicitude 13 aeroxeneradores) 

 Monte Inxeiro (en tramitación 13 aeroxeneradores) 

 Monteagudo (autorizados e agora en exposición un modificado de 5 

aeroxeneradores) 

 Picoto (1 aeroxenerador) 

 Pedrarrubia (autorizado 13 aeroxeneradores) 

 Pena Galluda (autorizado 1 aeroxenerador) 

 PES Arteixo (en explotación 1 aeroxenerador) 

 PES Cerceda (autorizados 2 aeroxeneradores) 

 PES Inditex (en explotación 1 aeroxenerador) 

 PES Laracha (autorizado 1 aeroxenerador) 

 PICO Cedeira (en tramitación 16 aeroxeneradores) 

 

Estes parques veñen acompañados das súas respectivas liñas de evacuación, estacións 

medidoras e subestacións transformadoras que, por suposto, tampouco se valora o 

impacto do conxunto no territorio. Na EIA dise textualmente que en base  aos datos 

recollidos no plan básico autonómico , así como certas comprobacións no plano, 

confírmase que a presenza no ámbito de 170 liñas de media tensión, das cales 61 

correspóndense con liñas  sen identificación, que se localizan en 13 zonas diferenciadas 

do territorio. Teñen unha lonxitude de aproximadamente 8.759 metros. 

 

No documento estratexia estatal de infraestrutura verde e da conectividade e a 

restauración ecolóxica, aprobado por orde PCM/735/2021, de 9 de xullo de 2021 , e 

publicada no BOE o 13 de xullo de 2021 dise  
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.02. Fortalecer y mejorar la conectividad, así como prevenir su pérdida, en 

espacios terrestres. 

Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, 

prioritariamente en aquellos parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas 

relevantes para la diversidad de aves y murciélagos y/o concentren un elevado número de 

electrocuciones o colisiones. 

Por outro lado na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galiza , 

artigo artigo 87 

1. Para mellorar a coherencia e a conectividade ecolóxica do territorio, a Administración autonómica 

fomentará na súa planificación ambiental a conservación de corredores ecolóxicos e a xestión 

daqueles elementos da paisaxe e das áreas territoriais que resulten esenciais ou revistan primordial 

importancia para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de 

especies de fauna e flora silvestres, tendo en 

conta os impactos futuros do cambio climático. 

2. A Administración autonómica outorgará un papel prioritario aos cursos fluviais, ás vías pecuarias, 

ás areas de montaña e a outros elementos do territorio lineais econtinuos ou que actúan como puntos 

de enlace, con independencia de que teñan a condición de espazos naturais protexidos. 
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Alegación nº 2.- Non se valora no documento que se solicitou en 2021 autorización para 

a posta en marcha da eólica mariña San Cibrao e San Brandán, o primeiro xa rexeitado 

mais o segundo segue adiante. Está situado na costa de Arteixo e nunha zona de especial 

protección para Aves ( EPA) e no Lugar de interese comunitario ( LIC Costa da Morte), 

espazo en que hai un Porto Exterior, cunha superficie de augas abrigadas de 264 Ha. 

Este porto ten un acceso por estrada que atravesa o termo municipal de Arteixo e agora 

mesmo estase licitando unha infraestrutura ferroviaria que se comezará en breve. Polo 

tanto, teñen aquí tamén especial importancia os artigos mencionados na primeira 

alegación mais tamén as directrices de ordenación do territorio  ( DOT)  e o Decreto   

37/2014, de 27 de marzo 

 

 

Alegación nº 3.- Coa solicitude de posta en marcha desta nova infraestrutura o futuro 

desenvolvemento urbanístico  do Concello de Arteixo así como a calidade de vida dos 

seus veciños e veciñas queda totalmente condicionado. Non existe ningunha análise da 

situación presente do concello que soporta un nivel de infraestruturas elevadísimo e 

que abarcan amplas zonas do seu territorio que cada día fan complicado un 

desenvolvemento sostíbel e ordenado. Nomeamos algunhas para que se teña en conta 

que se debe facer un estudio de impacto ambiental tendo en conta o seguinte, a maiores 

dos xa mencionado na alegación nº1 e na nº 2 

 Polígono de Sabón (3.288.000,00 m2) 

 Parque de actividades económicas de Arteixo (1.098.650,00 m2) 

 Plan de ordenación de áreas empresariais de Arteixo (Fase B : 1.098.650,00 m2) 

 Gaseoducto Mugardos, Betanzos, Abegondo, Sabón (Tramos I e II) e Ramal á CCC 

de Meirama  

 Rede posición I-015.1-Arteixo  

 Liñas de evacuación de Alta tensión desde central de Sabón 

 Autoestrada AG-55  

 Autoestrada A-6 

 Encoros de Meicende e de Sabón 

 Vía de alta velocidade a Santiago 

 Porto Exterior Punta Lagosteira  

 Vial de acceso a porto de Punta Lagosteira 

 Acceso Ferroviario a Punta Lagosteira (contrato pendente de adxudicación) 

 Canteira do Moucho 

 Canteira da Gomeira (rego de entrambalas augas Monteagudo) 

 Canteira de Monte da Costa – Monte Cabanela (Vilarrodís) 
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Incumprimento da  Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galiza, non hai unha 

análise do conxunto das infraestruturas no territorio municipal e do impacto que iso 

supón para a flora a fauna e as persoa que vivimos no Concello de Arteixo,  2.2.- a e b  

principios inspiradores o seguinte:  a) Recoñecer xuridicamente a paisaxe, como elemento 

importante do noso contorno  

e do benestar humano, indicador da calidade de vida das persoas e compoñente fundamental 

do patrimonio natural e cultural de Galiza, expresión da nosa identidade propia.  

b) Defender e preservar a paisaxe, favorecendo unha relación harmónica e respectuosa entre a 

xente e o seu contorno, e promovendo un uso racional e ordenado do territorio, que teña en 

conta os valores naturais e culturais das paisaxes.  

A maiores non podemos tampouco deixar de mencionar o feito de que Arteixo conta 

cunha serie de industrias das consideradas grandes industrias  ( químicas e 

petroquímicas ) con plans de emerxencias, son industrias cun impacto no territorio moi 

importante a todos os niveis, mais tamén no ambiental e paisaxístico ( Repsol, Arteixo 

Química, Ferroatlántica, Air Liquide etc. ) todas perto de núcleos de poboación. Empresa 

das que se fan públicos datos en virtude do Real Decreto 508/2007,  de 20 de abril, e 

que aparecen no Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes. 

Non se cumpre con este novo proxecto e cunha análise do territorio do termo 

municipal de Arteixo do que di  a  Lei 1/2021, de 8 de xaneiro, de ordenación do 

territorio de Galiza, nos seus artigos 3 , 4 e 5 en ningún dos seus puntos: non hai 

racionalidade,  nin desenvolvemento sustentábel, nin cohesión territorial, nin 

aproveitamento racional dos recursos etc.  Arteixo ten 92KM 2 e máis de 31.000 

habitantes polo que o impacto de tanta infraestrutura é enorme provocando graves 

problemas de tráfico, ambientais, de planificación urbanística etc.  

As directrices de Ordenación do territorio, actualizadas a 10 de febreiro de 2011, no 

punto 2.3 A Coruña e Ferrol. Rexión urbana Ártabra di “ a fachada litoral deste territorio 

constitúe un elemento ambiental de gran valor e atractivo ”suxírese racionalizar as 

infraestruturas de uso público, adecuando, rehabilitando e mellorando estas con criterios e 

actuacións compatibles cos obxectivos de conservación dos espazos naturais protexidos e dos 

compoñentes do patrimonio natural e da biodiversidade”. Fica claro que nada disto se ten 

en conta neste novo proxecto 

Nesas directrices no punto 2.3.4 a respecto dos espazos industriais faise a seguinte 

suxestión que non se ten en conta, segundo a documentación que está en exposición 

pública, “Na actualidade, este eixo industrial atópase pouco estruturado alternándose parques 

empresariais modernos, polígonos cunha deterioración significativa, grandes implantacións 

industriais, instalacións e vivendas dispersas e núcleos urbanos. A proposta oriéntase a dotar de 

coherencia este espazo, favorecendo o seu crecemento ordenado, unha boa accesibilidade e a 

integración de criterios de sustentabilidade mediante unha ordenación que atenda os riscos 

tecnolóxicos existentes e a aplicación dos principios da ecoloxía industrial”  
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Alegación nº 4.-  A lei 8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento 

eólico en Galiza e se crean o canon eólico e o fondo de compensación ambiental, recolle 

no seu artigo 6.4 que no “ non poderán  implantarse parques eólicos fóra das áreas incluídas 

no Plan Sectorial eólico de Galiza, coa excepción das modificacións substanciais dos parques en 

funcionamento nos termos que se desenvolvan regulamentariamente, así como aqueles 

proxectos que teñen  unha clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social, 

posúan unha función vertebradora e estruturante do territorio e sexan declarados como tales 

polo Consello da Xunta de Galiza [.....]. Asemade, no devandito artigo e apartado recóllese que 

en calquera caso, todos os proxectos deberán cumprir as distancias mínimas ás delimitacións de 

solo de núcleo rural [...] establecidas no artigo 33 [...] . 

Debemos ter en conta que o Concello de Arteixo está incluído na Reserva da biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

Se seguimos isto podemos afirmar varias cuestións: 

 Parque do parque eólico que se presenta parece estar fóra dos límites recollidos 

no Plan Sectorial, polo tanto incumpriría o recollido na Lei mencionada. 

 Se se ten en conta o documento de inicio (DI) que se enviou aos concellos e 

outros organismos en 2020 e se contrasta co proxecto de execución (PE), 

obsérvase unha modificación que pode se considerada para nós substancial na 

altura dos buxes do aeroxeneradores, o CA01. CA02, CA03 e CA04 pasan de ter 

127,5 metros de altura na DI a ter 164 m (PE) e se lle sumamos a pá chegaría a 

ter unha altura de 241,5 metros o que multiplicado por 5 daría unha distancia de 

1.207,5 metros. 

 O impacto visual é moi importante tanto a nivel paisaxístico como no núcleo de 

Santa Locaia e directamente nos seus habitantes. A proximidade do CA04 con 

este núcleo tradicional é evidentísima e non só é unha afectación visual, tamén 

contaminación acústica, lumínica, degradación da contorna, ruído etc. 

 Tendo en conta a modificación substancial do proxecto e que non está nin 

autorizado nin en funcionamento,  consideramos que é de aplicación a 

disposición adicional quinta da Lei 8/2009, de 22 de decembro, que di “[...] 

como medio para asegurar a compatibilidade do desenvolvemento eólico ca 

ordenación do territorio e o urbanismo, a distancia dos aeroxeneradores ás 

delimitacións de solo de núcleo rural [...] será a maior das dúas: 500 metros ou 

5 veces a altura total do aeroxenerador ( buxe máis pala) . Algo que non se 

cumpre neste caso concreto na distancia co núcleo habitado de Santa Locaia, nin 

desde o aeroxenerador CA03 nin no CA04. 

Alegación nº 5. - Cualificación do solo na poligonal do parque. Trátase de solos de 

protección forestal, agrícola, protección de infraestruturas e de solos de núcleo rural. 

Posíbel incumprimento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro a respecto do seguinte 
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 Santa Locaia, é o núcleo de solo rural co concello de Arteixo máis próximo aos 

aeroxeneradores e estación de medición. Tamén está afectado pola apertura e 

ancheamento de camiños, algúns polo medio das vivendas. Trátase dun 

asentamento que aparece recollido no artigo 23 da Lei do solo de Galiza e os 

seu réxime e usos aparecen no artigo 24, 25 e 26 da mesma Lei, a 2/2016 de 10 

de febreiro. 

 Solo rústico de protección ordinaria e de especial protección na sección 4º da 

lei, artigos 30 até o 37  

 Non hai un estudio pormenorizado do impacto que tería a obra nos solos 

rústicos especialmente protexidos nin como afecta as actividades económicas 

propias deses usos polo tanto a solicitude de declaralo de interese público non 

está xustificada, todo iso coas implicacións de posíbeis expropiacións que poida 

supoñer se non hai negociación ou acordo. 

 

 

Alegación nº 6. - Está tamén claro que o feito de quedar o núcleo rural de Santa Locaia 

afectada pola poligonal supón unha carga sobre as vivendas que non aparece reflectida 

de xeito pormenorizado no proxecto que está en exposición pública, o que afecta dun 

xeito importante ao valor das propiedades e ocasiona inconvenientes na solicitude de 

permisos para obras e futuras reformas. Este feito tamén condiciona a cualificación do 

núcleo nun futuro plan xeral do Concello de Arteixo e no seu desenvolvemento como 

núcleo, ao quedar afectado pola poligonal do parque como mínimo 20 anos sen que se 

contemple ningún tipo de medida correctora. 

A propia lei 8/2009 de 22 de decembro pola que se regula o aproveitamento eólico en 

Galiza define no seu artigo  2 á poligonal como área efectivamente afectada pola 

instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución. 

 

 

Alegación nº 7.- Auga: A  zona onde van instalados catro dos oito aeorxeneradores é 

unha zona  importante de auga como demostran moi ben o proxecto de toponimia do 

Concello de Arteixo onde se recollen: Fonte de Sandaguio, Rego da Ínsua, Fonte de 

Vilarchán.  Na poligonal do parque hai outras como : Manancial das Lagoas, Fonte do 

río, Río dos Gantes, Fonte da Sombra, Muíño de Braña, a braña Bulgueiros, a Chousa do 

río Vello, os prados da Fonte,  os prados do Curro, a Lameira todos eles relacionados 

cunha zona xeográfica con auga en abundancia.  

É evidente tamén a zona de Braña que está atravesada pola poligonal do parque no 

núcleo de Santa Locaia ( A Braña de Bulgueiros e o Muíño da Braña) zona que como 

moitas outras de Galiza a xunta non ten recollidas no seu catálogo. 
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Plano da información xeográfica de Galiza ( Xunta de Galiza) 

https://mapas.xunta.es/visores/basico/ 

 

 As obras, ao noso entender afectan gravemente a  unha zona con unha riqueza hídrica 

importante, polo tanto incumprimento da  Directiva 2000/60/CE,  

 

  considerando (1) que di que a auga é un patrimonio que hai  que protexer, defender e 

tratar como tal 

 considerando (24) a boa calidade da auga contribuirá a garantir o abastecemento de 

auga potábel á poboación 

 considerando (28) de protección de augas superficiais e soterradas de medidas temperás 

e estábeis de planificación 

 Artigo 1 xa que non se garante a protección senón que se pretende actuar nunha 

contorna que non está “tocada” pola actividades humana de xeito agresivo, facer unha obra tan 

importante coma esta afectaría a todos os recursos hídricos da zona algo que afectará tamén ao 

caudal do río Bolaños que desemboca na praia do Alba ( Rañal) praia de dunas e que está na 

rede natura 2000 o que sería un enorme impacto de consecuencias graves que viría sumarse o 

forte impacto que xa tiveron as obras de construción do porto exterior nas praias do concello. 

 Artigo 4.- obxectivos medioambientais . Tamén aquí hai un incumprimento se chegan a 

autorizar a obra que significa facer grandes obras e canalizacións, apertura de pistas, paso de 

material e maquinaria pesada nunha contorna que non sofreu polo de agora ese tipo de impacto. 
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Neste punto hai tamén un incumprimento do Decreto 127/2008, de 5 de xuño, artigos 

13 e 14 xa que as brañas que hai na poligonal do parque están sen inventariar e polo 

tanto o feito de non telo feito é un grave incumprimento da lexislación que pode afectar 

gravemente no caso de autorizar as obras 

 

 

Alegación nº 8.- Abastecemento de auga e zonas de captación: dentro do ámbito do 

proxecto e afectadas por el hai tres puntos,  unha dentro da poligonal que é o punto de 

abastecemento para consumo humano do núcleo de Santa Locaia. A súa fonte de 

abastecemento única. 

 

Incumprimento da directiva Directiva 2000/60/CE polo xa explicado na alegación 

interior e porque se podería privar a un núcleo de poboación da súa fonte principal de 

abastecemento 

 

 

Alegación nº 9.- Afectación á saúde das persoas residentes ou que traballan  na 

contorna do parque eólico Carboeiro 

A posición de varios aeroxeneradores está moi próximo a núcleos de poboación e polo 

tanto consideramos o proxecto incompleto e sen analizar a fondo a afectación na 

poboación e no medio, tampouco hai un estudio en relación a estrutura complexa que 

xa ten o concello de Arteixo con multitude de infraestruturas que teñen tamén un 

impacto importante que debe ser analizado e comparado no seu conxunto e non de 

xeito illado. 

Ruído: o principal impacto que teñen os aeroxeneradores sobre as persoas é o ruído 

que pode provocar alteracións na calidade do sono. Este é un proceso organizado, con 

actividade cerebral específica e variábel. É imprescindíbel para o normal 

funcionamento do organismo e para a recuperación física e psíquica. A súa alteración 

pode afectar de forma notábel á saúde. 

O ruído afecta tamén a estrutura do son, alterando ciclos, etapas e profundidade. O 

ruído durante o son pode provocar aumento da presión arterial, da frecuencia 

cardíaca, cambios na respiración etc.  

O ruído é tamén un factor de estrés ambiental, é dicir, pode producir estrés agudo e 

estrés crónico, con alteranción en hormonas como a adrenalina e o cortisol o que pode 

provocar efectos psicolóxicos negativos. Isto tamén pode repercutir no sistema 

cardiovascular, endócrino e inmune. Arteixo é un concello que soporta a diario moita 

presión pola súa alta concentración de infraestruturas polo que debería existir un 

estudio máis completo da afectación que pode darse na poboación e no medio natural. 

Cremos que a afectación na parroquia de Loureda pode ser moi importante tendo en 

conta tamén a proximidade do polígono de Morás. 
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Estudio da universidade de Adelaida en Australia publicado na revista Journal of sleep 

research; Wagner, Bareiss and Guidati ( 2012); Hanning, C ( 2010); Estudio 

publicadopor Journal of American college of cardiology sobre os efectos do ruído nas 

persoas; estudio publicado por Worl report on hearing tamén sobre os efectos do 

ruídos no medio e nas persoas 

Sombra internitente ou “shadowflicker”.- Producido pola interceptación da luz do sol 

nas palas das turbinas cando xiran e as sombras intermitentes e recurrentes que se 

xeran, poden producir situacións de estrés e provocar crises convulsivas en 

determinadas persoas. Este tipo de situación poden ser máis comúns a distancias 

menores de 1 Km e cun nivel de rotación das aspas de 50 rpm ( Harding 2008) 

Reflexión solar.- Débese a incidencia da luz solar sobra as aspas do rotor o que 

provoca reflexos e destellos. A cor do rotor e a distancia de vivendas ou centros de 

traballo debería terse moi en conta algo que non vemos no proxecto.  

 

Alegación nº 10.- Vulneración da Lei de montes de Galiza, 7/2012, de 28 de xuño 

O monte como sector estratéxico na economía galega que contribúe a minimizar o 

cambio climático, dá emprego estábel e axuda a descarbonizar a economía.  Non está 

analizado convenientemente pola promotora do parque. Non podemos esquecer que 

unha parte moi importante da poligonal do parque está en zona de protección 

forestal. Na propia lei no artigo 5 indícase que a Dirección xeral de Montes da 

Consellaría de medio rural debe informar da prevalencia do uso forestal sobre o eólico 

e a incompatibilidade. 

 

Alegación nº 11.- Patrimonio 

Entendemos por Patrimonio Cultural o conxunto de bens mobles, inmobles e 

inmateriais que herdamos do pasado e que decidimos que merece a pena protexer 

como parte dos nosos sinais de identidade social e histórica. Eses bens son o resultado 

da “nosa” obra humana. 

Os montes e localizacións arteixáns de Santa Locaia, lugar onde se pretende albergar o 

parque eólico de Carboeiro non só é rico en patrimonio natural senón en patrimonio 

histórico e cultural. 

Moitos son os exemplos que se nos mostran nada máis miramos neste espazo e así 

temos. 
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 O Castro- fortaleza de Santa Locaia, na parroquia de S María de Loureda, pre-

sente no catálogo de patrimonio histórico-artístico e cultural das Normas Subsi-

diarias do Concello de Arteixo en vigor na actualidade e que estaría na proximi-

dade do aeroxenerador CA04 moi perto do núcleo de poboación do mesmo 

nome e con grao de protección en dito catálogo caracterizado como Integral. 

 O Castro de Castrelo da Rocheira, nas estribacións do monte da Santa Locaia na 

parrroquia de Loureda no lugar de Rocheira/ Castrelos con proxección UTM:     

X:  541.581,91   e    Y:  4.791.673,80. 

Está informado, este xacemento, na sección de Patrimonio da Xunta de Galiza. 

 Pedrafita dos montes de Santa Locaia, na actualidade dentro do municipio de A 

Laracha, máis territorial e paisaxísticamente dentro do entorno dos montes de 

Santa Locaia que servíu de marco dos territorios de ambolosdous concellos. Ac-

tualmente peza patrimonial catalogada e de referencia para, non só os lugares 

máis cercanos, senón nun ámbito máis supramunicipal 

 Restos da hermida de Santa Locaia. Sita nas proximidades do núcleo de S.Lo-

caia, hoxe en estado ruinoso de cimentación e por tanto tendo categoría de xa-

cemento.  Argumento sustentado no estudo de microtoponimia  realizado e 

por tanto co aval do Concello de Arteixo e da Xunta de Galiza e corroborado po-

los topónimos adxacentes como A Cruz, A Ermida,… 

 Campo de mamoas. Referido ao mesmo campo de mámoas, túmulos megalíti-

cos de ámbito supramunicipal pois abrenguen ao concello de A Larcha e Ar-

teixo, algunhas xa catalogadas como a mámoa de Carboeiro, nas que se coñe-

cen xa algunhas nun terreo aínda por prospectar onde se están a descubrir 

máis exemplares. Mámoas que arqueoloxicamente asócianse a camiños e a lu-

gares prehistóricos pois sábese que os túmulos mortuorios aloxábanse perto 

dos lugares de habitación e aos camiños.  

 Conxunto etnográfico no núcleo de Santa Locaia composto de cruceiros, hó-

rreos, lavadoiros no ámbito poboacional. 

 

O patrimonio Cultural e histórico do Concello non só se vería afectado polos ae-

roxeneradores senón que tamén se vería afectado por unha obras de amplia-

ción dos viais existentes a acondicionar 5351,44 metros e 5.405,47 metros de 

novos viais. 

 

 

Por todo isto, SOLICITAMOS 

1. Que se teñan en conta as alegacións formuladas neste documento. 
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2. Que se rexeite  a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración 

de impacto ambiental, a declaración de utilidade pública e a necesidade de ur-

xente ocupación que implica, a autorización administrativa para a construción, 

o estudo de impacto ambiental ( EIA) e o proxecto sectorial (PIA de interese au-

tonómico) do parque EÓLICO CARBOEIRO que afecta aos concellos de Arteixo, 

A Laracha e Culleredo  (Expediente IN408A 2019/013) 

 

Para que conste, asínase este documento  

 

 

En Arteixo a ...............................de xuño de 2022 

 

 

Asinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


