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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15008 A Coruña 

 

ASUNTO: Alegacións ao ACORDO do 14 de outubro de 2020, 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 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O 

Cerqueiral nos concellos de Coristanco, Cabana de Bergantiños e Santa Comba (expediente IN408A 2019/15), DOG 

Núm. 228, de 11 de novembro de 2020 e alegacións ao ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral 

de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se publica a declaración de impacto ambiental 

do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, nos concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba 

(expediente 2020/0019), DOG Núm. 225, de 25 de novembro de 2022. 

 

Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificación en 

_________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático, polo que se publica a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, nos 

concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba (expediente 2020/0019), DOG Núm. 225, de 25 de 

novembro de 2022 e do ACORDO do 14 de outubro de 2020, 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 proxecto sectorial 

de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral nos 

concellos de Coristanco, Cabana de Bergantiños e Santa Comba (expediente IN408A 2019/15), DOG Núm. 228, de 11 

de novembro de 2020, por medio do presente escrito formula as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Por ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo sométese 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 proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral nos concellos de 

Coristanco, Cabana de Bergantiños e Santa Comba (expediente IN408A 2019/15), DOG Núm. 228, de 11 de novembro 

de 2020. 

2.- Por ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático, públicase a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, nos concellos de 

Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba (expediente 2020/0019), DOG Núm. 225, de 25 de novembro de 

2022. 

II.- CONTROVERSIA XERADA POLA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO EÓLICO O CERQUEIRAL. 

PRESENCIA DE HUMEDAIS DIRECTAMENTE AFECTADOS POLAS INFRAESTRUTURAS DO PROXECTO EÓLICO O 

CERQUEIRAL. 
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Indícase literalmente no documento da Declaración de impacto ambiental que: 

Así mesmo, o proxecto localízase dentro do ámbito de plans de recuperación ou conservación de especies protexidas: 

subespecie lusitanica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, 

aprobado mediante Decreto 75/2013, do 10 de maio, localizándose sobre unha área tipificada como potencial. Non 

obstante, tal e como recolle a Dirección Xeral de Patrimonio Natural no seu informe, de conformidade co Inventario 

Galego de Humidais. e co artigo 6 do decreto anteriormente referido, non se prevé ningunha afección sobre a especie, 

ao non confirmarse a existencia de ningún humidal no ámbito de actuación nin zonas húmidas das recollidas no 

Inventario Galego de Humidais. 

Pois cómpre indicar que consultada a Relación de Bens e Dereitos Afectados (RBDA) publicada no ACORDO do 14 de 

outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo sométese 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 proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de 

impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral nos concellos de Coristanco, Cabana de Bergantiños e 

Santa Comba (expediente IN408A 2019/15), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020, temos que boa parte das 

infraestruturas do proxecto do parque eólico O Cerqueiral aséntanse directamente sobre humedais: a Braña da Serra, 

a Braña dos Espiños, as Brañas da Laxe, a Braña de Abaixo, o Rego das Brañas, a Braña da Uceira, o Rego da Uceira…etc. 

Así temos que: 

Municipio de Santa Comba, humedal Braña da Serra 

POLÍGONO PARCELA DENOMINACIÓN DO HUMEDAL USO 

508 205 Braña da Serra Matogueira 

508 196 Braña da Serra Matogueira 

508 2313 Braña da Serra Matogueira 

508 2312 Braña da Serra Matogueira 

508 2311 Braña da Serra Matogueira 

508 195 Braña da Serra Matogueira 

 

 

Detalle do humedal da Braña da Serra 
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Fonte IGN 

Detalle da Braña da Serra, a Lagoa de Alcaián, os humedais do Monte Fonte Silva, a Braña dos Espiños. 

 

Fonte IGN 

Detalle do Rego de Porto Páramo, o Rego de Esternande, o Rego de Boaña, a Fonte Salgueiras, o Rego da Braña, o 

Rego da Braña Rubia, o Río de Mira, o Pozo do Porto da Trabe…etc. 
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Fonte IGN 

Detalle da Braña da Serra, as Brañas da Laxe, a Braña de Abaixo, o Rego das Brañas, a Pedra das Sete Fontes, o Alto 

do Bustelo, onde se prevé instalar o parque eólico Bustelo, e o Pozo do Porto da Trabe. 

 

Fonte Información Xeográfica de Galicia – Xunta de Galicia 

Hidrografía da área de afección do proxecto eólico O Cerqueiral 
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Fonte Catastro  

 

Fonte Catastro 

Detalle da Braña da Serra e da Braña da Laxe 
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Detalle do Rego de Boaña, a Braña da Serra e o Porto Espiño 

 

Detalle da Braña da Serra, o Rego de Boaña, o Porto Espiño e o Porto Curro 
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Detalle do Porto Curro e o Porto Barro 

Municipio de Coristanco, humedal da Fonte Sagardoña 

Polígono Parcela  Humedal 

501 62 Fonte Sagardoña 

501 56 Fonte Sagardoña 

501 10056 Fonte Sagardoña 

501 20056 Fonte Sagardoña 

501 55 Fonte Sagardoña 

501 54 Fonte Sagardoña 

 

Municipio de Coristanco, humedal da Braña da Uceira 

Polígono Parcela Denominación Uso Aeroxerador que afecta 

84 167 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 168 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 169 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 170 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 171 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 
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84 172 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 173 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 174 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 175 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 176 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 177 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 178 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 179 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 180 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 181 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 182 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 183 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 184 

Braña da 

Uceira Matogueira AE 3 

84 185 

Braña da 

Uceira Matogueira  

84 186 

Braña da 

Uceira Matogueira  

84 187 

Braña da 

Uceira Matogueira  

84 188 

Braña da 

Uceira Matogueira  

84 468 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 469 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  
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84 471 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 472 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 473 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 474 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 475 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 476 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 477 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 478 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 479 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 488 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 489 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 490 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 491 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 492 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 493 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 494 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 495 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 496 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 497 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  
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84 498 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 499 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 500 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 501 

Fonte 

Verdadoira Matogueira  

84 502 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 503 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 504 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 505 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 506 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 507 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 508 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 

84 509 

Fonte 

Verdadoira Matogueira AE 4 
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Fonte: Catastro 

Detalle do humedal da Braña da Uceira e do Rego da Uceira. Detalle da Braña do Mato e do Rego da Bordesca, Polígono 

502 Parcela 9201, RIO. CORISTANCO (A CORUÑA) 

 

Fonte: Catastro 

Detalle da Uceira, preto do aeroxerador A3. 
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Fonte: Catastro 

Detalle da Fonte Verdadoira e da Fonte Cacho 

 

Fonte: Catastro 

Nacemento do Rego da Uceira 
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Fonte: Catastro 

Detalle do Polígono 84 Parcela 166 onde se ubica o aeroxerador AE3, no humedal Braña da Uceira 

BR UCEIRA. CORISTANCO (A CORUÑA) 

 

 

Fonte: Catastro 

Detalle dos humedais da Camposa en Coristanco, no Monte de Fonte Silva 
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Fonte: IGN  

Detalle do Monte Fonte Silva cos humedais, a Fonte Cova, as Medoñas e o Rego da Ponte da Balsa 

 

Fonte: Catastro 

Detalle dos aeroxeradores do Monte Fonte Silva 



15 
 

 

Fonte: Catastro 

Detalle de Porto Padrín e o Rego da Fonte Fría, a Canle da Devesa, o Alto de Sartegos e Pallagueiras. 

 

Fonte: Catastro 

Detalle da Braña do Mato, o Rego da Uceira, o Rego da Bordesca e o Mato do Muíño 
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Fonte: IGN 

Detalle da Fonte cova, a Braña Mol e o Rego da Fervenza, a Fonte Bordesca onde nace o Rego da Uceira e a Braña de 

Abaixo. No centro O Cerqueiral e as Lobateiras. 

 

Fonte: IGN 

Detalle do Cerqueiral, o Rego Padrín, o Rego da Fervenza, a Fonte Bordesca onde nace o Rego da Uceira, as Brañas 

do Rato e o Regueiro. 
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Fonte: IGN 

Detalle dos humedais do Monte da Fonte Silva, o Rego da Ponte da Balsa, o Rego da Fervenza, o Rego de Padrín, o 

Rego da Bordesca, o Rego do Porto Páramo, a Pena das Sete Fontes, o Rego de Boaña, a Fonte Salgueiras, o Rego da 

Braña Rubia, a Lagoa de Alcaián (proposta no ano 2011 para a proposta de ampliación da Rede Natura 2000). 

 

Fonte: Información Xeográfica de Galicia 

Detalle da Braña da Serra, da Braña da Laxe, do Rego das Brañas, o Río de Mira ou Alcaián, o Rego dos Liñares, o 

Rego da Braña Rubia, o Rego da Braña dos Espiños 

Polo tanto, as infraestruturas do proxecto eólico O Cerqueiral aséntanse directamente sobre humedais, é decir, 

sobre espazos de alto valor ambiental. 
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A zona de actuación sitúase no ámbito da área de potencial da Centaurea ultreiae coa categoría de en perigo, de 

acordo coas propostas técnicas de zonificación de plans de conservación/recuperación de especies ameazadas que se 

están elaborando na Dirección Xeral de Patrimonio Natural. En particular un tramo dunha pista existente que será 

necesario acondicionar e un tramo dunha gabia de cableado. 

De feito nos humedais citados é posible a presencia de exemplares das especies Centaurea ultreiae e Euphorbia 

uliginosa. 

Así mesmo, o proxecto localízase dentro do ámbito de plans de recuperación ou conservación de especies protexidas: 

subespecie lusitanica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, 

aprobado mediante Decreto 75/2013, do 10 de maio, localizándose sobre unha área tipificada como potencial. Polo 

tanto prevese unha afección severa sobre a especie, ao existir numerosos humedais e lagoas, tal e como se acredita 

neste escrito. 

III.- AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

Indica o documento da Declaración de Impacto Ambiental do proxecto eólico O Cerqueiral que: 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural, emite un primeiro informe no que logo de exponer uns antecedentes 

administrativos e un resumo do proxecto, efectúa unha análise tendo en conta a documentación examinada e a 

información achegada polo seu servizo provincial de Patrimonio Natural, no que sinala que o lugar onde se localiza o 

proxecto non ostenta ningunha figura de espazos naturais protexidos das recollidas na Lei 5/2019, do 2 de agosto, do 

patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia nin da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade, tampouco se atopa comprendida dentro de ninguna área protexida por instrumentos internacionais. 

Sinala as canles fluviais presentes na contorna, e indica que non afecta a zonas húmidas das recollidas no Inventario 

Galego de Humidais (IHG) (Decreto 127/2008, do 5 de xuño). Tampouco se atopa dentro de ningunha das áreas 

prioritarias para a avifauna ameazada e/ou zonas de protección das publicadas na Resolución do 18 de outubro de 

2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, relativa ás liñas eléctricas de alta tensión. 

O proxecto localízase dentro do ámbito de plans de recuperación ou conservación de especies protexidas: subespecie 

lusitanica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, aprobado 

mediante Decreto 75/2013, do 10 de maio, localizándose sobre unha área tipificada como potencial. Non obstante, de 

conformidade co IHG e co artigo 6 do decreto anteriormente referido, non se prevé ningunha afección sobre a especie, 

ao non confirmarse a existencia de ningún humidal no ámbito de actuación. 

Sinala que o ámbito de actuación non están presentes árbores ou formacións incluídas no Decreto 67/2007, do 22 de 

marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras Indica que de conformidade co Atlas de hábitats 

naturais e seminaturais de España (2005), na zona de actuación localízanse teselas onde se identifican os hábitats 

naturais de interese comunitario e/ou prioritarios. 

Inclúen a continuación unha táboa coas especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas (Decreto 

88/2007, do 19 de abril) cuxa distribución coincidiría coas cuadrículas UTM 10x10 nas que se sitúa o proxecto. Non 

obstante, indican que a dita información proporciona unicamente unha primeira aproximación. 

Con respecto ás propostas técnicas de zonificación de plans de conservación/recuperación de especies ameazadas que 

se están elaborando na Dirección Xeral de Patrimonio Natural a zona sitúase no ámbito da área de potencial da 

Centaurea ultreiae coa categoría de en perigo. 

Tal e como se demostrou o proxecto eólico aséntase e afecta de forma severa sobre humedais, afecta tamén a especies 

en perigo de extinción e afecta a hábitats prioritarios e de interés comunitario. 

Cómpre ter en conta que existe unha afección severa a hábitats de interés comunitario formados por brezais secos 

(código 4030) e a hábitats de interés prioritario (código 4020*). 
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Cómpre ter en conta que o proxecto prevé 5.984 metros liñais de viais e case 12 km (11.065 ml) de gabias de cableado, 

ao que hai que engadir as plataformas, zona de acopios de materiais ..etc. A superficie vinculada ao parque é de 88,48 

hectáreas. 

En referencia aos hábitats hai que sinalar que parte das estruturas do parque eólico nesta alternativa (as máquinas 01 

e 02 e o seu vial de acceso, parte do vial de acceso á máquina 04 preto da máquina 03, parte das estruturas asociadas 

á máquina 04, así como algúns tramos de gabia entre as máquina 01-04 e a 05) localízanse sobre a mancha de hábitats 

código 16518 caracterizada pola presenza de brezales secos europeos, estando unha pista existente que será necesario 

acondicionar, un pequeno tramo de novo vial e dous tramos de gabia cableado sobre a mancha de hábitats código 

18076 caracterizada pola presenza de brezales secos europeos, brezales húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica 

ciliaris e Erica tetralix e augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas arenosas (Littorelletalia 

uniflorae). Nesta alternativa reducíronse  as estruturas localizadas sobre estas manchas de hábitats. 

Existe por tanto unha afección irreversible e severa non só para humedais senón tamén para os hábitats indicados. 

IV.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA OU FRAGMENTACIÓN DE PARQUES EÓLICOS AOS EFECTOS AMBIENTAIS: O PROXECTO 

DO PARQUE EÓLICO CAMPELO E O PROXECTO DO PARQUE EÓLICO O CERQUEIRAL COMPARTEN SUBESTACIÓN E 

INFRAESTRUTURAS COMÚNS, PROMOTORA E ÁREA XEOGRÁFICA. IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO EÓLICO CAMPELO E DA LIÑA ELÉCTRICA COMÚN DE EVACUACIÓN 

A liña de evacuación do proxecto eólico O Cerqueiral é obxecto doutro proxecto independente. 

Indica a mercantil promotora do proxecto eólico O Cerqueiral: 

“2.1.3.- SUBESTACIÓN Y EDIFICIO DE CONTROL 

El parque eólico no cuenta con subestación ya que aprovecha la subestación prevista del PE Campelo para la evacuación 

de la energía no siendo necesaria la construcción de una nueva subestación dentro del parque eólico. 

2.1.3.1.- CENTRO DE CONTROL 

El parque contará con un pequeña construcción prefabricada denominada centro de control donde se realizara la 

interconexión de todas las líneas de media tensión del parque eólico y desde el que parte de forma subterránea la línea 

de interconexión hasta la 

subestación del PE Campelo. 

Consistirá en una edificación de planta baja, con forma rectangular, de dimensiones 9,53 x 2,56 m y 3,20 m de altura, 

siendo una estructura cerrada prefabricada tipo Ormazabal o similar”. 

Por ACORDO do 13 de setembro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese a información pública a 

solicitude de autorización administrativa previa, a modificación da declaración de utilidade pública, en concreto, e a 

necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial 

de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Campelo (modificado), 

nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) (expediente IN661A 16/2011), DOG Núm. 181, de  21 de 

setembro de 2018. 

Por ACORDO do 19 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese 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 proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado), 

nos concellos de Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia (expediente IN408A 2018/14), DOG Núm. 173, 

de 27 de agosto de 2020. 

Se picamos na ligazón web indicada neste Acordo para o acceso á documentación ambiental,  

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-

xeracion?content=expediente_0008.html 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0008.html
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0008.html
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temos que non se permite o acceso á mesma, pese a ser proxecto en tramitación e a liña eléctrica de evacuación 

conxunta da enerxía dos proxectos eólicos O Cerqueiral e Campelo. 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-

xeracion?content=expediente_0008.html 

http://descargas.xunta.es/fdbb80d2-ad9d-4d01-9f45-92283156be8e1597828434388 

Aparece a mensaxe en pantalla de: Arquivo non atopado! 

 

Tampouco se permite o acceso á documentación ambiental do proxecto eólico Campelo, a pesar de compartir 

infraestruturas comúns co proxecto eólico O Cerqueiral.  

Así na ligazón web: https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-

xeracion?texto=Campelo&estado=todos 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0008.html
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0008.html
http://descargas.xunta.es/fdbb80d2-ad9d-4d01-9f45-92283156be8e1597828434388
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?texto=Campelo&estado=todos
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?texto=Campelo&estado=todos
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Non aparece referencia algunha ao proxecto eólico Campelo. 

V.- A DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL ERA COÑECEDORA DA EXISTENCIA DO HUMEDAL DA BRAÑA DA 

SERRA 

Con data de 27/10/2022 a entidade ambiental Ecoloxistas en Acción Galiza presentou no rexistro electrónico e dirixido 

á Dirección Xeral de Patrimonio Natural relación de humedais da provincia da Coruña susceptibles de ser inscritos no 

Rexistro de Humedais de Xunta de Galicia. 

 

 

Con anterioridade outras asociacións tamén solicitaron a inclusión do humedal da Braña da Serra no Rexistro de 

Humedais de Galicia. 

VI.- AUSENCIA DE AVALIACIÓN DO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO VENCELLADO AOS CAUCES DA ÁREA DE AFECCIÓN 

DO PROXECTO 

Non se avaliaron os antigos lugares de paso que cruzaban normalmente cauces ou humedais como: 



22 
 

O Porto Páramo 

O Porto da Trabe 

O Porto Espiño 

O Porto Curro 

O Porto Barro 

O Porto Padrín 

Tampouco se avaliou a presencia doutras infraestruturas para a conducción da auga como: 

A Canle da Devesa 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- A anulación da Declaración de impacto ambiental por incorrer en infracción normativa publicada por medio do 

ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, 

polo que se publica a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, nos concellos de 

Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba (expediente 2020/0019), DOG Núm. 225, de 25 de novembro de 

2022 e a anulación do procedemento que se tramita ao abeiro do ACORDO do 14 de outubro de 2020, 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 proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do 

proxecto do parque eólico O Cerqueiral nos concellos de Coristanco, Cabana de Bergantiños e Santa Comba 

(expediente IN408A 2019/15), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020. 

2.- Que se revoque a Declaración de impacto ambiental pola fragmentación ou división artificiosa dos parques eólicos 

O Cerqueiral e Campelo xa que non poden ser tramitados de forma independente, tendo en conta que comparten 

infraestruturas, área xeográfica de afección e mercantil promotora. 

A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían 

considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou 

implementar novas medidas correctoras. 

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que, por 

tanto, debe esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

3.- Acceso aos informes da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de Augas de Galicia emitidos no procedemento da 

Declaración de impacto ambiental do proxecto eólico O Cerqueiral. 

4.- Ao picar na ligazón web https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-ocerqueiral indicada no texto do 

ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten 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 proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral nos concellos de 

Coristanco, Cabana de Bergantiños e Santa Comba (expediente IN408A 2019/15), non se permite o acceso á 

documentación ambiental do proxecto, a pesar de estar en tramitación. 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-

xeracion?content=expediente_0016.html 

http://descargas.xunta.es/512263c5-f22c-4094-a5ae-f68a6b54d09e1600369936203 

aparecendo a mensaxe en pantalla de: Arquivo non atopado! 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-ocerqueiral
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0016.html
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0016.html
http://descargas.xunta.es/512263c5-f22c-4094-a5ae-f68a6b54d09e1600369936203
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Deberan habilitar por tanto a ligazón indicada para poder acceder á documentación ambiental do proxecto eólico O 

Cerqueiral, xa que logo, estaríase a vulnerar o dereito de acceso á información ambiental recoñecido polo Convenio 

de Aarhus. 

Como xa se indicou no corpo deste escrito tampouco se permite o acceso á documentación ambiental da subestación 

do proxecto eólico Campelo e ao proxecto da LAT de evacuación, que tamén se tramita como un proxecto 

independente. 

Anulen o expediente do proxecto eólico O Cerqueiral e do parque eólico Campelo. 

O feito de fragmentar ou dividir artificiosamente aos efectos ambientais o proxecto industrial eólico en varios 

proxectos independentes e expostos tamén ao público de forma independente frustra o espíritu do Convenio de 

Aarhus e os dereitos e as obrigas recoñecidas por este en relación á protección do medio ambiente. 

A Comisión Económica de Nacións Unidas para Europa adoptou en Aarhus (Dinamarca) o 25 de xuño de 1998 a 

Convención sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

temas ambientais, coñecido como Convenio de Aarhus  que entrou en vigor o 30 de outubro de 2001. 

O seu obxectivo principal é o de contribuír a protexer o dereito de cada persoa, das xeracións presentes e futuras, a 

vivir nun medio ambiente que permita garantir a súa saúde e o seu benestar, e a garantir os dereitos de acceso á 

información sobre o medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia 

ambiental. 

En España  foi ratificado o 29 de decembro de 2004, e entrou en vigor o 29 de marzo de 2005. 

O Convenio de Aarhus promove unha serie de mecanismos para garantir a participación nos asuntos ambientais, 

esixindo a remoción dos obstáculos que a dificulten. Ademais ten as seguintes características: 

       -  É fonte directa de dereito interno e directamente aplicable. 

       -  Supón obrigacións por se mesmo, recoñece e regula dereitos para as persoas, e debe ser respectado por todos 

os órganos do Estado incluídos os xudiciais 

       -  Ten un valor xerárquico superior á lei, pero non á Constitución. 
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       -  Recoñece o importante papel que as organizacións non gobernamentais e o sector privado poden desempeñar 

na protección do medio ambiente. 

      -  Alenta ao público en xeral a estar atento ás decisións que inciden no medio ambiente e no desenvolvemento 

sostible, e a participar nesas decisións. 

      -  Impón ás autoridades públicas unha serie de obrigacións para facilitar esta participación que se promove. 

      -  Obriga aos Estados parte a informar do seu cumprimento mediante a presentación o Informe Nacional de 

Cumprimento, que se baseará no formulario establecido na Decisión I/8 e que consiste nunha exhaustiva revisión do 

cumprimento parágrafo a parágrafo de todos os artigos do Convenio. Posteriormente o Comité de cumprimento 

elaborou un documento de orientación sobre os requisitos para a elaboración do informe. 

A importancia do Convenio é que recoñece e regula os dereitos que constitúen os tres piares sobre os que se asenta 

a democracia participativa: 

       -  o dereito de acceso  á información ambiental 

       -  o dereito á participación pública no proceso de toma de decisións sobre o medio ambiente ou con efecto no 

mesmo  

       -  o dereito de acceso á xustiza. 

Para conseguir estes obxectivos, o Convenio de Aarhus parte das seguintes consideracións e recoñecementos: 

       -  Toda persoa ten o dereito para vivir nun medio ambiente que lle permita garantir a súa saúde e o seu benestar, 

e o deber, tanto individualmente como en asociación con outros, de protexer e mellorar o medio ambiente en interese 

das xeracións presentes e futuras. 

       -  Para poder estar en condicións de facer valer este dereito e cumprir con ese deber, os cidadáns deben ter acceso 

á información, estar facultados para participar na toma de decisións e ter acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

       -  Un mellor acceso á información e unha maior participación do público na toma de decisións permiten tomar 

mellores decisións e aplicalas máis eficazmente, contribúen a sensibilizar ao público respecto dos problemas 

ambientais e  danlle a posibilidade de expresar as súas preocupacións. 

Non presente caso a información ambiental presentouse fragmentada en proxectos independentes ou divididos 

artificiosamente, o que impide ao público a valoración conxunta e global da mesma e por tanto dos impactos 

ambientais sinérxicos, aditivos e/ou acumulados e por outra banda, non se permitiu a participación efectiva na toma 

de decisións sobre o medio ambiente afectado polo proxecto industrial. 

Coristanco, 28 de novembro de 2022 

 

 

Asdo.- ____________________ 

 

 


