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Acordo do 30 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a 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 dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Carballo, A Laracha e Arteixo (expediente IN407A 2008/71-1). DOG Núm. 26, de  9 de febreiro de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS SINÉRXIAS E IMPACTOS 
ACUMULADOS 

LÍNEA 
AÉREO-

SUBTERRÁ
NEA 

DE ALTA 
TENSIÓN 

66KV 
SET P.E. 

MONTEAG
UDO-SET 
MORÁS. 

 

EÓLICOS 
BREOGAN S.L. 

Carballo, A 
Laracha e 
Arteixo (A 
Coruña) 

Tensión Nominal 66  kV 
Frecuencia 50  Hz 
Potencia máxima 
transportable 74, 9  MW 
Lonxitude: 
Os elementos principais 
de  proxecto poden 
englobarse en 3 tramos 
(2 soterrados e 1 aéreo)  
coa  seguinte orde: 
1.  LSAT (tramo 1)  
dende SET Monteagudo  
ó  apoio 01 dá  liña 
aérea de alta tensión 
(LAAT). 
2.  LAAT de 51  apoios. 
3.  LSAT (tramo 2)  
dende ou  apoio 51  á 
SET  Morá 
Tramo 1 (Soterrado): 
620  m 
Tramo 2 (Aéreo): 14.434  
m 
Tramo 3 (Soterrado): 
510 m 
Tipo e sección 
condutores Tramo 
aéreo: A-380/ 381,1 
mm2 
Tipo Cable composto  
OPGW (fibra óptica) 
Nº de Apoios 51 
Comezo liña SET  P.E. 
Monteagudo 
Final liña SET  Morás. 
 
O tramo final, soterrado, 
ocupa terreos ocupados 
polo futuro parque 
empresarial de Morás, 
de carácter industrial. 
(Que aínda non existe). 

Impacto severo aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco da Auga (DMA). 
Rego de Corteo 13500102 -Apoio 1 e líña soterrada e aérea) 
Rego de Ibias 133001 16-17 Sí (Líña aérea) Sí (Apoio 17 e Líña aérea) 
Rego de Sisalde 133 19-24 Sí(Líña aérea) Sí (Apoios 20,21,22, 23 e Líña aérea ) 
Rego Vidueiro 132005 28-29 Sí (Líña aérea) Sí (Líña aérea) 
Rego de Regueiros 132003 33-35 Sí (Líña aérea) Sí(Apoio 34 e Líña aérea) 
Innominado (Tributario do Río Arteixo) 5041 36-37 Sí (Líña aérea) 
Innominado (Tributario do Río Arteixo) 5042 37-38 Sí (Líña aérea) del Río Arteixo 132 39-41 Sí (Líña aérea) Sí (Apoio 40 e Líña aérea) 
Innominado (Tributario 5040 45-47 Sí (Líña aérea) Sí (Apoio 46 e Líña aérea) do Río Arteixo. 
Innominado (Tributario do Río Arteixo) 5039 49-50 Sí (Líña aérea) Sí (Líña aérea) 
Afección severa a Hábitats identificados de entre os incluídos no Anexo I da DC 92/43/CEE : 
4020* Breixeiras húmidas atlánticas de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix Prioritario 
4030 Breixeiras secas europeas Interese Comunitario 
9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica Interese Comunitario 
91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Prioritario 
Afección severa a Humidáis 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 migratorios, 
chegando a producirse nestas épocas importantes concentracións de aves. Estes humidais son empregados por diversas especies das familias 
Ardeidae, Anatidae, Rallidae, Recurvirostridae, Podicipedidae, Haematopodidae, Burhinidae, Charadriidae, Scolopacidae, Laridae, e outras. 
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.  
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 non é máis que un engadido máis que contribúe a seguir 
fragmentando ainda máis 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. 
Especies con presencia na zona de instalación da infraestrutura: 
Ixobrychus minutus (Ardeidae): 
- Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Circus pygargus (Accipitridae) 

Existen 45 cruzamentos 
da Liña aérea con outras 
liñas de baixa, media ou 
alta tensión, con liñas 
telefónicas, iluminación, 
gasodutos, estradas e 
algúns regachos.  
(Ausencia de avaliación 
de impactos ambientais 
acumulados, sinérxicos 
e globais da totalidade 
de infraestruturas sobre 
o territorio afectado 
polo proxecto). 
 
FRAGMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUTURAS AOS 
EFECTOS DE 
SIMPLIFICAR A 
AVALIACIÓN 
AMBIENTAL: 
Trátase dun proxecto 
independente que non 
se avalía conxuntamente 
a efectos ambientais co 
proxecto eólico do que 
forma parte, isto é, o 
P.E. Monteagudo, como 
debera facerse. Este 
fraccionamento impide á 
cidadanía a avaliación 
ambiental conxunta e 
global da totalidade das 
infraestruturas do 
parque eólico 
Monteagudo. 
Por outra banda, a SET 
Morás tamén será 
obxecto dun proxecto 
independente,polo que 
tamén se distrae da 
participación pública e 
da avaliación ambiental 
acumulada, sinérxica e 
global do conxunto. 
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- Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
- Catálogo Español de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Circus cyaneus (Accipitridae) 
- Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
- Especie en Réxime de Protección Especial 
Emberiza schoeniclus (Emberizidae) 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “En Perigo de Extinción. 
- Catálogo Español de Especies Amenazadas: “En Peligro de Extinción” 
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.  
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. 
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 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. 
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). Este espazo natural abrangue a totalidade dos concellos de 
Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza 
dos Ríos, Paderne, Sada y Sobrado. 
En canto a 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. 
Impacto paisaxísto severo tanto para as distintas unidades paisaxísticas como miradoiros. A acumulación de infraestruturas diversas sobre o 
mesmo territorio fragmenta este e influe 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 zona de Baldaio é un dos maiores complexos sedimentarios deste sector da costa galega e presenta un alto valor paisaxístico.  
O seu gran valor e interese ecolóxico, tanto no referido ao areal coma ás dunas, unido á importancia que supón a achega dos numerosos regatos 
para o mantemento da lagoa, confiren un especial valor paisaxístico á unidade, tanto polas súas calidades físicas como polas sensacións que 
transmite ao visitante. O fondo escénico, a modo de anfiteatro, completa a unidade, para cuxa observación hai catro miradoiros situados en 
Monte de Cambre, Monte Má, Monte do Castro e o propio Areal de Baldaio. 
A promotora únicamente adica ao apartado de Sinerxías a páxina 71 do Estudo de Impacto Ambiental, parágrafo 4.6 onde literalmente indica: 
4.6 Sinerxias: “Na figura seguinte se mostran os elementos sinérxicos que afectarán á perspectiva da paisaxe no territorio”, e amosando un 
mapa pequecho. Polo tanto, esta avaliación é claramente moi deficiente. 
Afección severa áos 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  
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Pazo de Atín Pazo, Pazo de Mosende. 
Afección visual severa sobre afección visual sobre a Reserva da biosfera: Marismas Coruñesas e Terras do Mandeo e a ZEC: Costa da Morte. 
AUSENCIA DE AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

 Ausencia da Avaliación das repercusións do proxecto sobre a Rede Natura. 

 Ausencia da Avaliación das repercusións sobre das masas de auga afectadas polo proxecto (inumprimento da DMA). 

 Falla a xustificación da necesidade e da oportunidade do proxecto. Non se xustifica os motivos polos que se descarta o aproveitamento doutras infraestruturas eléctricas xa existentes na entorna, como é a subestación da Laracha. 

 Proxecto incompatible cos valores ambientais da Rede Natura moi próxima, coa avifauna presente na área e cos valores da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas. 

 Non se avalía a posibilidade de soterramento de toda a liña eléctrica. 

"O impulso da enerxía eólica debe planificarse evitando toda posíbel interferencia para a ampliación da Rede Natura, salvando o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades do Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), sen que 

poidan situarse os parques eólicos e logo pretender ampliar a Rede Natura cando as especies a protexer non entenden de planeamentos ou fronteiras, polo que as zonas ecoloxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra, sen 

que poda haber espazos protexidos rodeados de muíños". SENTENCIA: 00311/2020, de 11 de decembro de 2020 do TSXG (PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 0007342 /2019). 


