
XUNTA DE GALIZA 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA, CONSELLARÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E 

INNOVACIÓN 

 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Sección de Enerxía 

 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15.008 -A Coruña 

 

Asunto: Alegacións ó acordo de 17 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de A Coruña, polo que 

se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas 

previa e de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de 

interese autonómico, PIA) da infraestrutura de evacuación do parque eólico Monteagudo, nos termos 

municipais de Carballo, A Laracha e Arteixo (expediente IN407A 2008/71-1) 

 

 

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

con, DNI número........................................domicilio a efectos de notificación 

en ....................................................................................concello de Arteixo 

teléfono...................................correo electrónico............................................por medio do 

presente escrito realiza as seguintes: 

 

ALEGACIÓNS 

 

Alegación 1. 

 

Ao longo dos distintos estudos presentados a este expediente de Liñas de evacuación (LAT) do parque 

eólico de Monteagudo, dise en múltiples ocasións que se analizaron distintas alternativas desde a 

“non execución” do proxecto (Alternativa 0) ás Alternativas A e B con trazados diferentes. 

As desvantaxes de non executar o proxecto fai que sexa viable e factible a súa realización coas 

melloras sociais e naturais como que se crean postos de traballo, fíxase poboación no rural ou se 

mellora a economía da comarca (páxina 70) do EsIA do proxecto e insístese ao longo dos estudos que 

é un interese público o que leva a construír o dito parque e a súa evacuación. En ningún caso se 

comenta a perda de valor de mercado das propiedades arredor das LAT e infraestruturas que conlevan 

e NUNCA SE MENCIONA O LUCRO DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE ENERXÍA que como 

indican todos os estudos é o verdadeiro obxectivo da creación de ditos parques e as LAT de 

evacuación. 

 

Alegación 2. 

 

Apelamos agora á Lei24/2013, de 26 de decembro que no seu artigo 1 expón que “ a finalidade da 

normativa é garantir o subministro de enerxía eléctrica e a necesidade de adecualo ás necesidades dos 

consumidores en termos de seguridade, calidade, eficiencia e mínimo custo” e nestes documentos 

non se xustifica nin se explica cales poden ser as necesidades de subministro de enerxía eléctrica por 

este novo trazado. 

 

Alegación 3. 

 

Aínda que no texto do estudo EsIA fálase dun primeiro tramo soterrado de 46 metros á saída da SET 

de Monteagudo, nos diferentes plano aprécianse en traza aérea no tramo I co cal hai unha información 

incongruente, ambigua e que leva a engano, confunde e non queda aclarado. 



 

Alegación 4. 

 

No proxecto Liña  de Alta Tensión Aéreo Subterránea  66 KV Parque  Eólico de subestación en 

Monteagudo a subestación en Morás, nos anexos de memoria número 6 aparece os bens e dereitos 

afectados onde aparece a relación de bens afectados e a servidume de paso de enerxía coa referencia 

catastral, concello, polígono, parcela, etc., mais non apareceu ata o día de hoxe en ningún DOG ou 

BOP da provincia a relación de expropiados aos que afectaría a colocación das LAT no noso concello 

xunto aos de A Laracha e Carballo. 

 

Alegación 5. 

 

na Lei 24/2013, de 26 de decembro dise no artigo 5 que debe haber coordinación coas administracións 

en materia urbanística e dado que o concello de Arteixo manifestou o seu posicionamento en contra 

entendemos que non é certo o que se di no estudo EsIA na súa páxina 3 onde aparece que “se procede 

á redacción deste novo proxecto unha vez consensuado cos diversos concellos o trazado que se 

considera como idóneo e minimiza as posibles afeccións”. 

 

Alegación 6. 

 

Alegamos contra a idoneidade do trazado escollido ( Alternativa A) e que foi seleccionado tendo en 

conta a menor afectación posible para o medio natural como para o factor humano. Sabemos que non 

é así pois afecta a menos de 30 metros de casas como pode ser no lugar de Carril-Marciñado (lugar 

que non se menciona nos lugares afectados da páxina 11)  na parroquia de Loureda pois o apoio 45, 

último do tramo aéreo, está a esa distancia de varias das casas do lugar  coa conseguinte perda de 

valor das súas propiedades e terras. Se se estudase en profundidade veríase que o trasvase aéreo-

soterrado non está analizado en profundidade polo anteriormente explicado. 

 

Alegación 7. 

 

A alternativa escollida (A), ten un total de 2966 metros de traza soterrada e 10755 m de traza aérea 

atravesando de oeste a este todo o concello; e, en toda esta lonxitude e superficie, atravesa terreos 

calificados polas Normas Subsidiarias do Concello de Arteixo como núcleos rurais (NR), 

consolidados e sen consolidar como figuran nos diferentes documentos das normas subsidiarias , 

solos de protección forestal (PF), solos de protección agrícola (PA) e tamén zonas de protección de 

cauces fluviais importantes nas zonas rurais para un desenvolvemento agrícola e que estas LAT 

dividirían e limitarían estas actividades agrícolas e forestais e un desenvolvemento sostíbel no rural. 

 

Alegación 8. 

 

En canto á rede hidrolóxica, estas liñas atravesan 180 cursos de auga. Fálase no estudo EsIA que se 

“evitaron actuacións nas zonas de máxima pendente co obxectivo de minimizar as posibles afeccións 

sobre os cursos fluviais da contorna”, non falándose de que as LAT pasan practicamente polas 

cabeceira/ manancial de regos importantes para o medio rural da contorna como poden ser o Rego de 

Borrazás, Rego de Lendo, afluente do rego da Veiga, Rego do Aciveiro, e en cauces medios como 

Rego das Pontellas, Rego da Ibia, ademais doutros cauces dos que non figura o seu nome pero que 

son importantes pois teñen unha cunca de aportación de máis de 1km2. O proxecto non garante que 

as obras das liñas de evacuación eviten a xeración de residuos e depósitos de áridos cara a drenaxe 

natural dos regos e regatos. 

 

Só o Río de Arteixo, leva un tratamento especial pois é o río emblema de Arteixo e que pasa polo 

centro da poboación. Este trato preferencial a base de perforación horizontal dirixida que “garante 



unha mínima repercusión ambiental” ( páxina 14 do anexo E. Estudo hidrolóxico no EsIA); mais, 

esta ambigüidade non determina cal é esa “repercusión mínima”. Así mesmo repítese a falta de 

cuantificación e especificación cando se fala da perforación piloto que “ deberá realizarse á 

profundidade apropiada” ...cal é? Non hai aínda estudo sobre esa perforación?, se isto é así ao estudo 

fáltanlle datos, precisión imprescindíbel para saber en realidade en que consiste cada detalle do que 

falamos. Esta ambigüidade e falta de determinación repítese noutros ámbitos do estudo. 

 

Alegación 9. 

 

Non se fai ningunha alusión nos documentos 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 de apoios sen que isto se teña en conta e 

minimice o seu valor e impacto. No Plan NOVO ARTEIXO que conta coa financiación da UE, unha 

das actuacións que se mencionan é precisamente a reorganización do ciclo das augas conforme ás 

cuncas hidrográficas fundamentais do municipio Seixedo, Bolaños e Sisalde, dúas delas afectadas 

polo proxecto das LAT que nos ocupa, Sisalde e Bolaños ou Río Arteixo. 

 

Alegación 10. 

 

Mención aparte merecen os humedais. Non só pola avifauna que podan albergar senón por si mesmos. 

Non se poden analizar os humedais en dependencia das aves e a súa alimentación ou a vexetación. 

Os humedais nútrense dos cauces dos regatos e ríos das cuncas vertentes como por exemplo do de 

Sisalde-Barrañán e por tanto o seu estudo, análise e conclusións deben ser transversais ao mundo 

biótico e natural. Neste proxecto preténdese analizar por separado as distintas cuestións sen chegar a 

darlle a importancia que se lle debe dar. 

Estes espazos representan áreas de alimentación e repouso de distintas especies de aves, tanto no 

período invernal como nos pasos migratorios. 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, Hidrobatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Stercorariidae, Laridae, Sternidae e Alcidae. 

Existe na contorna a presenza da E.s. Lusitanica que nidifica nun reducido número de humidais de 

Galiza atopándose entre eles o de Sisalde-Barrañán, polo tanto a zona debe ser considerada enclave 

importante para esta especie. 

Referímonos agora ao Plan de conservación e recuperación da Emberiza Schoeniclus (escribenta das 

canaveiras) aprobado no Consello do Goberno galego o  10 de maio de 2013 (DOG 102 do 30 de 

maio) como especie ameazada e en perigo de extinción no catálogo de  tamén presente na contorna 

de Sisalde-Barrañán como demostran tamén as distintas campañas municipais desde hai décadas e 

como demostra o propio proxecto onde se di que está presente esta ave de tanta importancia ( páxina 

99 do EsIA)… e non se demostra en ningún caso que non haxa afectación para a emberiza schoeniclus 

na zona de implantación das infraestruturas ( páx. 105) 

Na páxina 104, o propio documento citado na liña anterior comenta...”Entre as especies acuáticas dos 

grupos mencionados atópase a Píllara das Dunas (Charadrius alexandrinus) catalogada como 

VULNERABLE no catálogo galego de especies ameazadas e con un plan de conservación específico 

publicado no Decreto 9/2014 de 23 de xaneiro… para o humidal de Baldaio e de presenza potencial 

no de Barrañán”: queda todo dito. 

Tamén se afirma na mesma páxina: “As especies que se poden ver máis afectadas pola implantación 

do Proxecto son principalmente as aves rapaces e outras de tamaño medio-grande… por electrocución 

e colisións” e por tanto podemos deducir que como as LAT poderán ter unha duración de decenios as 

colonias de aves rapaces extinguiranse da nosa contorna. 

 

Alegación 11. 



 

Existen varias especies que o propio proxecto recoñece como presentes na cuadrícula occidental  

29TNH39 e que están en vulnerabilidade polo catálogo galego de especies ameazadas como o 

morcego mediterráneo de ferradura e o morcego grande de ferradura (rhinolophus euryale, e o 

rhinolophus ferrumequinun). O mesmo sucede con certos anfibios comoa Salamandridae, Chioglossa 

lusitanica, tamén aparece no CGEA como vulnerable e que está presente na cuadrícula oriental do 

proxecto 29THN49. 

 

 

 

Alegación 12. 

 

 Dise na Lei 24/2013, de 26 de decembro do Sector Eléctrico, no seu preámbulo, que “ten como 

finalidade básica establecer a regulación do sector eléctrico garantindo o subministro eléctrico cos 

niveis necesarios de calidade e ao mínimo custe posible, asegurar a sustentabilidade económica e 

financieira do sistema e permitir un nivel de competencia efectiva no sector eléctrico, todo isto dentro 

dos principios de protección medioambiental dunha sociedade moderna”. 

Por todas as alegacións anteriormente citadas e polo deseño da alternativa A, que foi a escollida, 

poderemos concluír que non se tiveron en conta os principios de protección medioambiental posto 

que os estudos e proxecto ao cal alegamos, non intentan minimizar os custes ambientais e socias posto 

que  como vimos hai afectacións severas en canto a vivendas e a poboacións e tamén a animais e 

fauna e tamén flora. 

 

No anexo D (estudo de impacto e integración paisaxístico), no seu punto 2 de Directrices da Paisaxe 

de Galiza  na páxina 6 e segundo estas directrices (aprobadas no Decreto 238/2020 de 29 de decembro) 

“preferentemente estas instalacións enerxéticas seguirán un percorrido paralelo á vías de 

comunicación existentes, estradas, ferrocarrís, evitando así abrir novos trazados no territorio 

respectando as distancias de seguridade”; así mesmo di que “no deseño de novas liñas eléctricas, 

salvo que se xustifique a inviabilidade técnica, evitarase que o seu trazado discorra polas cornixas de 

serras ou cordais, de tal maneira que se  minimice a visibilidade das liñas recortadas contra o fondo 

do ceo. Así mesmo, evitarase a localización de apoios en puntos de máxima cota, debendo buscarse 

os puntos adecuados para que a liña atravese as elevacións topográficas co mínimo impacto visual”. 

Por iso cremos que o soterramento, coas medidas de seguridade que manda a lei, é a mellor opción 

aínda que sexa a máis cara pero deben prevalecer sempre os criterios humanos, económicos para os 

particulares (que ven nestas infraestruturas a perda de valor dos seus bens) e medioambientais ante 

os económicos empresariais: o interese xeral é ante todo, os valores anteditos. 

 

O 1º que hai que ter en conta é que o territorio é moi sensible a trazas de evacuación de enerxías e 

que por tanto hai que aproveitar os corredores xa feitos como viais e aquí temos a AG55 que podería 

servir para minimizar o impacto humano, social, natural e visual das LAT. 

 A nosa proposta é traer a enerxía creada desde a subestación de Monteagudo ata o Parque 

empresarial da Laracha que podería vir soterrado pola DP 1909 e DP1913 ata que nos atopamos coa 

AG55  de aproximadamente 4 Km. Seguiriamos ata Morás (Arteixo) pola AG55 ata chegar á 

subestación de Morás cun percorrido de 6 Km e polo tanto serían 10 Km en total. 

 Unha alternativa a este trazado proposto polo BNG de Arteixo sería no proxecto que se alega, 

e na súa alternativa A, cambiar á altura do apoio 22 achegalo á AG55 para así xuntar as infraestruturas 

para que polo menos o impacto visual se minimizase e incluso as propiedades particulares non 

perdesen valor. Lembramos que se eliminarían os tramos soterrados de Monte Aciveira e de Loureda 

ademais da perforación do Río de Arteixo. 

 

 

Alegación 13. 



 

Os despropósitos continúan cando no EsIA no seu apartado 11.1.2.7 (Medidas protectoras e 

correctoras- Incendios) fala en todo momento do municipio de Vimianzo cando os municipios 

afectados por este proxecto son Carballo, A Laracha e Arteixo. Non sabemos porque se nos informa 

dun concello que nada ten que ver co análise dos estudos e non se nos informa da situación dos 

concellos afectados. Poderiamos pensar que este é un corte-pega doutros proxectos e que por tanto 

non sabemos se o resto da información pertencen ou non aos nosos concellos afectados. 

Por se fora pouco, este mesmo erro volve a presentarse no anexo J ( análise de alternativas) do EsIA 

no que na súa páxina 4 fálasenos das normas subsidiarias do “ayuntamiento de Vimianzo” e non do 

de Arteixo posto que é o único concello dos 3 que ten NNSS. Que podemos entender? Que a 

información que se explicita é a de un concello alleo? Que é a de Arteixo? Ou que interpretemos nós? 

 

Alegación 14. 

 

En canto á Flora da zona o propio proxecto sabe e comenta que o Rumex rupestres é unha especie en 

perigo de extinción no CGEA e que está presente nas coordenadas UTM do proxecto. 

Non é de recibo que o proxecto que coñece esta problemática, resolva  con que “ estas especies, 

Omphalodes littoralis e Rumex rupestres, non foron detectadas durante as visitas de campo á zona do 

parque eólico polo que a priori non se vai xerar unha afectación sobre estas especies” (Anexo B. 

Descrición e cartografía de habitats. 6, páxina 23)...por tanto indúcennos a pensar que non se vai 

producir problemática porque fan prevalecer fronte ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas ás 

“visitas” de campo á zona do “parque eólico” (o parque eólico de Monteagudo é outro proxecto 

diferente (expediente IN661A 2003/03). 

 

 

Alegación 15. 

 

Estando o Concello de Arteixo 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 sendo a ZEC Costa da Morte ( BOE 

312 de 30 de decembro). Por tanto estamos ante unha zona especialmente protexida e no proxecto de 

EsIA do que vimos falando non se valora un estudo. Carécese por completo dun estude que valore o 

espazo e as LAT. Por tanto carécese dun estudo do impacto que estas últimas poderían ocasionar, tal 

e como prevé a lei 42/2007 no seu capítulo III (Espazos Protexidos da Rede Natura 2000)...en 

definitiva faise unha exposición mais non unha valoración e análise. 

No artigo 42.4 da lei 42/2007 dise… “Co fin de promocionar a realización de actividades, coherentes 

cos valores que xustifican a declaración dos espazos Rede Natura 2000, que contribúan ao benestar 

das poboacións locais e á creación de emprego, darase prioridade a estas actividades, en especial a 

aquelas dirixidas á conservación ou restauración dos valores naturais do lugar”, por tanto aínda que 

localizada fóra a ZEPA Costa da Morte quedan a escasos 800 metros do inicio do tramo das LAT e 

da Subestación de Monteagudo e á mesma distancia da costa da ZEC Costa da Morte. 

 

 

Alegación 16. 

 

“A pegada do pasado e a actividade antrópica son compoñentes fundamentais da paisaxe, por elo 

comprender a paisaxe actual require coñecer as accións que o ser humano levou a cabo no territoro e 

a testemuña que estas deixaron sobre el: O Patrimonio Cultural” (páxina 48 do estudo arqueolóxico. 

Anexo G). 

Por tanto se queremos entender a paisaxe actual recoñecéndonos na actividade antrópica do pasado 

no territorio deberemos apostar por coñecer mellor e recoñecer todo o aspecto Cultural, feito polo ser 

humano, e por tanto no estudo deberíanse estudar mellor as “anomalías” das que se falan pois non se 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0143.html


sabe o que poden ser e se poden pertencer ao noso patrimonio cultural. Hai ata 5 anomalías que hai 

que estudar ante a súa posible elemento arqueolóxico ou patrimonial...”apreciase no terreo unha 

pequena elevación pero non coa entidade suficiente como para interpretalo de forma clara como 

elemento arqueolóxico. Non existen restos materiais ou de estruturas arqueolóxicas asociadas”...pero 

se non os hai pode ser que sexan porque non se estudou. 

Existen afectacións claras dentro do Concello de Arteixo en canto a Patrimonio Cultural: 

– Á altura do apoio 11 atopámonos con cazoletas  que puideran ser un petróglifo que se sitúa a 300 

metros da torrreta e é necesario o seu estudo 

– Á altura do apoio 17, temos o túmulo 4 de Picoto da Veiga que se sitúa a 216 metros. Fálase de que 

non están previstos accesos dentro da “cautela” e por tanto deducimos que aínda non se saben por 

onde van ir os acesos e por iso podería haber afectación. O que si se sabe é que o voladizo roza a 

cautela polo norte. 

– Á altura do apoio 20, o Muiño Grande da Ibia sitúase a 200 metros, á mesma distancia que o muiño 

do Barbeito á altura do apoio 25 que puideran estar afectados polos accesos e na fase de construción 

das LAT. 

– A anomalía 4 que se sitúa mesmo onde se traza o apoio 27 e por iso urxe aclarar de que se trata para 

valorar se o apoio pode situarse onde se pretende. 

– Á altura do apoio 43 o muiño do Medoi, afectado pola proximidade ao acceso ao apoio 43 (non o 

apoio 1 como se di na páxina 67 do estudo arqueolóxico anexo G), situaríase a escasos 100 metros. 

– Castro de Freón, O Castro (GA15005015) que o rodearían os apoios 18, 19, 20, 21 e 22 e que se 

posicionarían a escasos 250 metros da súa área de influencia. 

 

Alegación 17. 

 

Recoñécese na páxina 7 do anexo L (estudo de Sinerxías e efectos acumulativos) que “ a instalación 

de novas liñas de alta tensión diminúe a calidade visual da paisaxe xa que aumenta a presión sobre o 

territorio con novas infraestruturas como son os apoios e o tendido eléctrico que provocan unha rotura 

da continuidade paisaxística. Aínda que se produce un impacto visual negativo na contorna...hai que 

ter en conta que a zona na que se localiza a LAT está rodeada doutras instalacións similares que xa 

xeran un impacto visual polo que se considera que o aumento de infraestruturas visibles xerado polo 

presente proxecto vai ser baixo respecto do conxunto de afección visual”. 

 

Por tanto a conclusión á que chegan os redactores do proxecto é que aceptan o impacto visual negativo 

pero argumentan que xa hai máis infraestruturas deste tipo e por iso se minimiza o impacto...cando 

en realidade é ao revés cantas máis infraestruturas acumules nunha contorna maior vai ser o impacto 

visual. Un argumento incomprensible para aprobar un proxecto desta envergadura. 

 

 

E para que conste aos efectos oportunos, asínase este documentos 

 

  En ………………….. , a…………..de………………….de 2022 

 

 

 

 

D/ Dª………………………………………    

    

       DNI n.º………………………………………… 

 

    

 
 


