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Cabana de Bergantiños e 
Coristanco (A Coruña) 

 

A área de implantación do 
parque localízase na zona 

situada entre as paraxes 

denominadas Monte 
dos  Cudeiros, Montes de  

Auga  Levada, Monte de  

Baralláns, O  Rebordiño, A 
Landeira, A  Chanceira e A 

Picota. 

 

 

Distancia a núcleos de 

poboación: 

Bello, 800 metros. 
Teixedo, 900 metros. A 

Pedra, 900 metros. 
Regoseco, 500 metros. 

Paradoa, 600 metros, A 

Avieira, 800 metros, A 
Penela, 600 metros. 

Baneira, 700 metros. As 

Lamas, 500 metros. A 
Braña, 600 metros. O 

Castro, 700 metros. Núcleo 

de Baralláns: se ben está 
afectado á promotora 

ignora a súa existencia. 

 

 

Calificación urbanística 

do chan: solo rústico de 

especial protección 
forestal. Usos: forestais. 

(Artigo 34.4 da Lei do Solo 

de Galicia) “Artigo 34.4. 
Cando un terreo, polas súas 

características, poida 

corresponder a varias 
categorías de chan rústico, 

aplicaranse os distintos 

réximes de forma 
complementaria”. 

5 aeroxeradores  Siemens- Gamesa, dos 
cales 4 aeroxeradores son modelo  SG-

155 de 6  MW de potencia unitaria e o 

restante trátase do modelo  SG-114 de 
2,625 MW de potencia unitaria, polo 

que a potencia instalada é de 26,625  

MW. 

Altura de  buxe de 122,5  m e 

diámetro de  rotor de 155  m. 

- Atópase a menos de 2 Km doutro 
parque eólico en funcionamento, 

concretamente do  PE Silvaredonda. 

-Atópase á beira do proxecto eólico 

Bustelo e Baralláns, arestora en 

tramitación CO QUE COMPARTE 

INFRAESTRUTURAS. 
O parque está constituído por 5 

aeroxeradores distribuídos en dúas 
aliñacións de oeste a leste: 

• Aliñación oeste do aeroxerador  ATR-

01 ao  ATR-03: discorre, de norte a sur, 
polas paraxes A Landeira, A  Chanceira 

e A Picota. 

• Aliñación este de os aeroxeradores  
ATR-04 e  ATR-05: localizada, de norte 

a sur, entre as paraxes de Montes de  

Auga  Levada e Monte de  Baralláns. 
 

Para realizar o seguimento das 

características do vento na zona durante 
a fase de explotación do parque Eólico, 

instalarase unha torre meteorolóxica, de 

altura igual á altura de  buxe dos 
aeroxeradores (122,5  m). 

O parque Eólico completarase cos viais 

de acceso ao parque e cos viais 
interiores de acceso a cada un dos 

aeroxeradores e torre meteorolóxica. No 

deseño da rede de viais, contémplase a 

construción de novos camiños. Un dos 

viais atravesa o río Lourido da AEIP 

Val fluvial do Lourido, 

innecesariamente, xa que se fai co 

único fin de conectar os 

aeroxeneradores cós do parque eólico 

Bustelo e Baralláns. 

 

A lonxitude que presenta a rede de viais 
internos será de 9.840 metros, dos cales 

6.071  m discorren por camiños 

existentes, o que supón un 62% do total, 
e 3.769  m son de nova construción. A 

rede de camiños é de uso forestal 

fundamentalmente. 

A empresa di que non hai risco sísmico. 

“3.1. RIESGO SÍSMICO 

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, la zona de 

ubicación del Parque eólico Alto Torreiro, presenta una 
peligrosidad sísmica baja, al registrarse movimientos sísmicos 

únicamente en el concejo de Coristanco, con una magnitud 

máxima de 3,5; mientras que en el concejo de Cabana de 
Bergantiños no se ha registrado ningún movimiento sísmico, como 

se puede observar en la Figura 2”. 

A empresa di que non hai risco de inundacións. 

“3.3. RIESGO DE INUNDACIÓN 

La cota del terreno se encuentra entre los 229 y los 356 metros 

aproximadamente, no existiendo ningún riesgo de inundación al 

no encontrase ubicado en ninguna zona inundable”. 

Impacto severo sobre os recursos hídricos. Vulneración da 

Directiva Marco da Auga (DMA) 

Leitos afectados polas infraestruturas do Parque Eólico: 

Rego  do  Batán: acondicionamento viario existente  
Río Lourido: viario de nova construción e  LSMT  

No punto onde o vial para reformar cruza co leito  hidrográfico 

reformarase a obra de drenaxe transversal para darlle continuidade 
ás augas, para a viaria de nova construción dispoñerase unha 

nova drenaxe. 
A zona de obras, atópase situada nas seguintes  microconcas: 
- Vertente de Río Lourido. 

- Vertente de Rego  do  Batán. 

- Vertente de Rego de Santa  Margarida. 
- Vertente de Rego dá Braña. 

- Vertente de Río  Cundias. 

- Vertente de Rego  do Souto. 

Afección severa a Hábitats de interés comunitario: 

4030 Brezais secos europeos 

Afección severa á avifauna: 
Especies Ameazadas, entre outras: 

- Rá ibérica VU 

- Lacerta lepida VU 
- Natrix natrix VU 

- Circus pygargus VU 

Afección severa ás explotacións forestais: as explotacións 
forestais (sector primario) constitúe a peza chave da economía da 

zona. 

Afección paisaxística moi severa e incompatible:  

Área de Especial Importancia Paisaxística (AEIP) Río Lourido. 

Afección severa aos miradoiros. Desde 6 deles observaríase o  

PPEE Alto Torreiro: 
- Alto dá  Fernandiña a 6,3 Km ao oeste. 

- Miradoiro de Monte Branco: 6,9 km ao noroeste. 

- Pico  Meda: 8,7 km ao sur. 
- Monte  Neme: 9,6 km ao nordés. 

- Miradoiro  do  Fuso dá Moura a 9,8 km ao noroeste. 

- Miradoiro dá costa (mira ao mar) a 10,3 km ao noroeste. 
- Miradoiro  Monre  Noriga a 11,2 Km ao noroeste. 

- Miradoiro A Ínsua (mira ao mar) a 12,1 Km ao oeste. 

A empresa ignora o Mirador do Monte Perrol 

 

No emprazamento, 
atópanse a autoestrada dá 

Costa da Morte  G-55 

(3.840  m de  ATR-03, en 
dirección 

sueste) e das seguintes 

estradas: AC-421 (2.475  
m de  ATR-05, en 

dirección este),  LC-423 

(125  m de  ATR-02, en 
dirección este), DP-1405 

(925  m de  ATR-01, en 

dirección noroeste) e DP-

2901 (2.575  m de  ATR-

01, en dirección noroeste). 

Ao norte e oeste da 
primeira aliñación 

discorren dúas liñas 
eléctricas aéreas, a 226  m 

e a 388 do aeroxerador  

ATR-04, respectivamente. 
Respecto a a segunda 

aliñación, discorren outras 

tres liñas eléctricas: a 230  
m ao suroeste do 

aeroxerador  ATR-01, a 

623  m ao oeste do 
aeroxerador  ATR- 02 e a 

523  m ao leste do 

aeroxerador  ATR-03. 

Na actualidade existe o 

parque eólico  

Silvarredonda en 

funcionamento, estando o 

aeroxerador máis próximo 

a 1.317  m desde o 
aeroxerador  ATR-03. 

En tramitación está o 

proxecto eólico Bustelo e 

Baralláns da mesma 

promotora e co que 

comparte 

infraestruturas, 

constituíndo todas elas 

UN ÚNICO PARQUE 

EÓLICO DIVIDIDO DE 

XEITO ARTIFICIAL. 

A liña aérea de alta tensión (220  kV) que evacúa a 
enerxía xerada no parque, parte da subestación 

Bustelo e  Baralláns (non obxecto deste proxecto) 

ata alcanzar a subestación eléctrica da central 
térmica de Meirama. Ao longo de toda a súa traza 

irá incorporando as achegas do resto de parques do 

complexo eólico “Costa da Morte”. A liña aérea 

de alta tensión é obxecto de proxecto 

independente. 

 

As instalacións de evacuación (subestación e 

liña) serán compartidas co parque eólico Bustelo 

e Baralláns e con outros parques eólicos 

pertencentes ao complexo “Costa da Morte”, 

promovidos por  EDPRE 

na zona. 

 

 

Realizaranse dúas liñas de interconexión de 

aeroxeradores (LSMT) que percorrerán o 

Parque e interconectarán os aeroxeradores coa 

Subestación “Bustelo e  Baralláns 30/220  

kV”(non obxecto deste proxecto). 

 
O sistema eléctrico de media tensión permite 

conducir a enerxía eléctrica xerada desde cada 

aeroxerador ata a subestación de parque “Bustelo e  
Baralláns” 30/220  kV, desde aí mediante unha liña 

aérea de alta tensión 220  kV, a enerxía condúcese 

ata a subestación de Meirama 220  kV. 
Para levar a cabo esta evacuación de enerxía, entran 

en xogo distintas instalacións eléctricas que separan 

en: 
- Centro de  Seccionamiento Alto Torreiro. 

- Subestación colectora elevadora de tensión 

“Bustelo e  Baralláns”, 30/220  kV (non obxecto 

deste proxecto) 

- Liña Aérea de evacuación 220  kV (SET 

“Bustelo e  Baralláns”30/220  kV – SET 

Meirama 220 kV).(Non obxecto deste proxecto) 

A potencia xerada polos aeroxeradores do parque 

eólico en 30  kV será evacuada a través dunha 

subestación colectora elevadora de tensión “Bustelo 

e  Baralláns” (non obxecto do Proxecto de 

Execución) que aumentará a tensión ata 220  Kv. 

As instalacións de evacuación (subestación e 

liña) serán compartidas co parque eólico Bustelo 

e Baralláns e outros parques eólicos 

pertencentes ao complexo “Costa da Morte” 

promovidos por  EDPRE na zona. 



 

 

*** O proxecto eólico Bustelo e Baralláns prevé unha potencia instalada de 36 MW. 

***  O proxecto eólico Alto do Torreiro, que comparte infraestruturas co anterior prevé unha potencia instalada de 26,625.  

Sumadas as potencias anteriores excede de 50 MW, polo que a tramitación do proxecto eólico sería competencia do Ministerio de Transición Ecolóxica do Goberno de Madrid. 

Segundo establece a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, no seu Artigo 3. Competencias da Administración Xeral do Estado, corresponden á Administración Xeral do Estado, nos termos 

establecidos na presente lei, asseguintes competencias (…) 13. Autorizar as seguintes instalacións eléctricas: a) Instalacións peninsulares de produción de enerxía eléctrica, incluíndo as súas infraestruturas de 

evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalacións de transporte primario peninsular e acometidas de tensión igual ou superior a 380 kV. Debido a que o parque eólico 

Alto do Torreiro e Bustelo - Baralláns supera os 50 MW  debera realizar a súa tramitación ante o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Estamos ante un posible caso de 

tramitación fraudulenta dunha única instalación industrial co fin de eludir á tramitación ministerial e facilitar a avaliación ambiental dos impactos sinérxicos, acumulados, sumativos e globais da 

totalidade das infraestruturas. E todo elo en detrimento do dereito fundamental da cidadanía afectada a participar na toma de decisións que afectan ao medio ambiente ao abeiro do Convenio de 

Aarhus. 

A participación do público na toma de decisións en materia do medio ambiente, e en particular, na 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). 

O Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia indica que cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial 

protección, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria, PREVALECENDO O QUE OUTORGUE UNHA MAIOR PROTECCIÓN (que por suposto non é o eólico). 

“Artigo 34.4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria”. 

Ao anterior hai que engadir a prevalencia dá protección ambiental do Artigo 2 da  Lei 42/2007,  do 13 de  decembro,  do Patrimonio Natural e dá  Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta  lei: 

f) A prevalencia dá protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e vos  supostos básicos dá  devandita prevalencia”. 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e 

flora silvestres.  Hai hábitats prioritarios e hábitats de interese comunitario pero ambos vos  dous tipos gozan dá protección  do  artigo 2  desta directiva,  isto  é: 

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 flora de interese 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. 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 favorable. 

 



 

 

Conexión entre entre o parque eólico Alto do Torreiro e parque eólico Bustelo –Baralláns. Imaxes do documento de inicio do proxecto industrial. 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 74 do documento de inicio do proxecto eólico: 
“Cursos de Agua 
La zona de estudio se encuentra situada en dos zonas elevadas. En uno de los valles se localiza el río Lourido y en el otro valle se localiza el Rego de Santa Margarida. Hay que tener en 
consideración que: 
- Tanto los aerogeneradores, la torre meteorológica, como el centro de control se sitúan en zonas alejadas de estos caudales y de sus afluentes. 
- Los viales de acceso, se han proyectado de manera que se aprovechen al máximo los viales existentes. De esta forma solamente será necesario realizar el cruzamiento del Río Lourido 
y del Rego do Batán”. 
 
Se realmente se tratara de dous proxectos eólicos independentes o cruzamento do río Lourido non era preciso realizalo. O cruzamento do Río Lourido é incompatible cos valores da 
AEIP Val fluvial do Lourido. 
 



 
 
Afección severa ás familias que habitan os seguintes núcleos de poboación: 
 

 
 


