
  

 

 

 
 
 
 

  

 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E 

INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15.008 A Coruña 

 

ASUNTO: Alegacións ó acordo do 17 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da 

Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización 

administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de 

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

do proxecto do parque eólico Pedra Queimada, nos concellos de Arteixo, A Laracha e 

Carballo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/70). 

D./Dª.___________________________________________________________ con DNI 

número___________________, e domicilio ós efectos de notificacións 

en______________________________________________________________, concello de 

________________, provincia ____________ teléfono ___________ e dirección de correo 

electrónico ___________________ por medio do presente escrito realiza as seguintes as 

alegacións que se anexan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En _______________a ____ de 2022 



  

 

 

 
 
 
 

  

 

ALEGACIÓNS: 

Atendendo á documentación gráfica integrante do proxecto citado, pódese entender que: 

 A execución do parque eólico Pedra Queimada situado no concellos de Arteixo, A 

Laracha, Carballo tratase dun parque de 2 aeroxeradores, en total a potencia a instalar é de 

11,4 MW. Tendo en conta que as dimensións dos aeroxeradores, tanto a altura do buxe 

como a dimensión das palas e a súa velocidade de xiro, a instalación proxectada pode 

afectar sensiblemente aos núcleos de poboación, que tal como se indica no proxecto están 

aproximadamente a 500 metros de distancia. 

Considerase que o proxecto/EIA debera incluír un estudo mais profundo das posibles 

afeccións ambientais, paisaxísticas e de ruído que a execución e explotación das 

instalacións podería conlevar para os veciños que residen nas poboacións situadas entre 

500 e 1000 metros de distancia dos areoxeradores.  

O impacto visual dos aeroxeneradores citados no parágrafo anterior é evidente tanto a nivel 

paisaxístico, sobre todo pola proximidade ao franxa litoral da costa no pobo de Caión 

como respecto aos núcleos rurais tradicionais de Outeiro, Alvite, Xermaña e Campo da 

Costa debido ó innegable impacto que produce á proximidade ás vivendas. A proximidade 

ao núcleo urbano de Caión e de 1000 metros, distancia insuficiente tendo en conta o 

número de vivendas e persoas que están afectadas pola instalación do parque eólico 

Visto o antedito, considérase pertinente aplicar a disposición adicional quinta da Lei 

8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se 

crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, xa que “[...] 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 destas dúas: 500 metros ou 5 veces a altura total do aeroxenerador 

(buxe máis pala) [...]” xa que, por unha banda, no proxecto construtivo recóllense 

modificacións substanciais respecto o que se autorizou anteriormente e, por outra, o parque 

en cuestión non está en funcionamento, senón que se atopa en proceso de tramitación de 

modificación. 

Por outra banda, nas datas nas que se aprobou a Lei, ó non existiren unha evolución 

tecnolóxica como a actual, a limitación da distancia tiña sentido en orixe debido a unha 

serie de condicionantes que na actualidade non o son, sendo o incremento de altura dos 

buxes unha cuestión relacionada ca potencia, rendemento e lonxitude de palas. 

Consideramos que na avaliación ambiental deberían ter en conta outros factores como a 

contorna, o contexto socioeconómico (gandaría, agricultura e outras instalación de 

produción e distribución de enerxía) 

• Tendo en conta a aparición concorrente de parques eólicos, aparentemente estanse 

fragmentando os proxectos eólicos, coa consecuencia de que os parques se sometan a unha 

avaliación simplificada, en vez de ter que afrontar unha común, máis complexa e que en 

moitos casos tería que rexeitar o proxecto polo impacto que pode ter no territorio como na 

poboación do lugar. Estas estratexias aplícanse non so en parques eólicos en si senón con 



  

 

 

 
 
 
 

  

 

proxectos para liñas de evacuación da electricidade xerada nas instalacións. Neste caso, os 

parques eólicos que están próximos e con tramitacións independentes serían o PE 

Monteagudo e o PE Pedra Queimada. 

A mesma empresa pretende instalar dous parques eólicos (PE Monteagudo e PE Pedra 

Queimada) separados por unha distancia aproximada de 1.200 m entre os seus 

aeroxeneradores e entre 500 e 1000 metros entre os arexeneradores e os núcleos rurais e 

urbanos que conforman toda a parroquia de Caión (aproximadamente 800 habitantes). A 

parroquia de Caión quedaría rodeada por aeroxeneradores. 

Tendo en conta a proximidade destes dous parques eólicos considérase insuficiente o 

estudo das cuestións relativas a modificación da paisaxe do litoral que vai a sufrir Caión e 

os efectos sobre a saúde das persoas e sobre os animais domésticos presentes na contorna, 

tendo en conta a proximidade as vivendas e o litoral de dous parques eólicos tan próximos 

entre eles. 

Non se realiza unha análise dos impactos do parque eólico Pedra Queimada tendo en conta 

tamén os impactos do parque eólico Monteagudo, o cal que está en tramitación a súa 

modificación substancial no que se refire aos efectos que pode ter no sector da hostalaría, 

turismo e comercio en Caión, un sector moi desenvolvido polos habitantes do pobo nos 

últimos anos 

 A zona de implantación do aeroxenerador A1 (A.1.1) está, segundo o Visor do Catálogo 

das Paisaxes de Galicia nas inmediacións de terreos con afeccións por "Visibilidade dende 

zonas de maior potencial de vista" e próxima a outros elementos singulares coma a Capela 

de Nosa Señora dos Miragres de Caión. 

 

 
 

Pódese considerar que a implantación dun elemento coa altura do aeroxenerador 

proxectado producirá claramente unha afección negativa sobre os miradoiros co potencial 

de vistas previsto no Catálogo das Paisaxes de Galicia. Proponse polo tanto replantexar a 



  

 

 

 
 
 
 

  

 

posición do aeroxenerador A1 (A.1.1) de forma que se diminúa a súa exposición visual 

dende puntos co potencial de vistas avaliado no Catálogo das Paisaxes de Galicia. 

 Respecto do expresado no Proxecto do parque de Pedra Queimada sobre a creación de 

postos de traballo, non se desenvolve esta cuestión, nin se identifican os postos de traballo 

directos, indirectos ou inducidos, nin os beneficios que dito impacto xerará na contorna 

directamente afectada. 

 No documento “Estudio Impacto Ambiental” ANEXO E: Estudo Acústico do Proxecto 

recollese a afección pola liñas isofónas, sin que exista unha representación gráfica das 

zonas afectadas acusticamente para cada unha das bandas de valores Ln coa posición que 

ten cada núcleo rural, co obxectivo de contrastar si existe algún dentro das bandas  

superiores a 45 dB(A). Así mesmo, establece como puntos de evaluación zonas xenéricas 

entorno aos núcleos de Outeiro, Alvite, Xermaña e Campo da Costa, entre outros.  

Non cabe dúbida de que unha das maiores afeccións dun parque eólico son as de carácter 

acústico, debido a súa influencia sobre os hábitats, sobre a poboación e ao seu carácter 

permanente en constante no tempo. 

Debe terse en conta que, segundo os datos que figuran nos estudos de impacto ambiental, 

un aeroxenerador ten un nivel de emisión sonora duns 109 dbA. 

A Lei do Ruído (Lei 37/2003) e o regulamento que a desenvolve limita os niveis sonoros 

en función da zonificación acústica do territorio. 

A implantación de aeroxeneradores próximos entre si, fai que as afeccións acústicas 

procedendentes de cada un deles se amplifiquen. 

Malia que o estudo de impacto ambiental contempla os efectos acumulativos de outros 

parques eólicos próximos existentes ou en tramitación ( Monteagudo, Parque eólico 

singular de Arteixo ou Parque eólico singular da Laracha ) NON se achega un estudio do 

conxunto de instalación concorrentes en zonas poboadas como Outeiro, Campo da Costa, 

Goxán, xa que se trata de núcleos de poboación que sofren a afección acústica de máis de 

dous parques eólicos. 

Tampouco se estudian as afeccións ao conxunto dos núcleos delimitados. Deberase ter en 

conta, non só as edificacións residenciais existentes senón aquelas parcelas de núcleo rural 

susceptibles de seren edificadas con vivendas. 

Así mesmo, considérase que os estudos acústicos deberan contemplar as afeccións sonoras 

de outras infraestructuras como a da autoestrada CP 513 que tamén podería producir 

efectos acumulativos en canto a afeccións sonoras. 

En vista de canto antecede considérase necesario un estudo acústico pormenorizado e 

realista que analice os efecotos conxuntos de todas as instalacións eólicas concorrentes, así 

coma as das infraestructuras existentes e avelíe as posibles afeccións e medidas correctoras 

necesarias sobre as edificacións e parcelas edificables. 



  

 

 

 
 
 
 

  

 

Así mesmo, e de resultar necesario considerase oportuno establecer medidas correctoras 

naqueles casos nos que se prevexa afeccións significativas nas vivendas, actividades, 

medio natural, etc. 

Tendo en conta o anterior e o disposto no artigo 8 do Regulamento que desenvolve a Lei 

37/2003, do 17 de novembro do Ruido (Decreto 1367/2007, do 19 de outubro) considérase 

necesaria a delimitación de zonas de servidume acústica e mapas de ruído. 

 Solicitase que a empresa promotora realice un estudo das captacións de auga veciñais 

existentes na área afectada do parque eólico Pedra Queimada tendo en conta a 

preocupación da veciñanza polos efectos prexudiciais que poidan supoñer sobre as ditas 

captacións. Estas circunstancias deberían reflexarse nos documentos para o posterior 

estudo, análise e control dos posibles efectos. 

 Sabedores do tráfico pesado xerado coa construción e posta en marcha do parque eólico 

considerase apropiado prever a pavimentación dos viais afectados incluídos no Inventario 

de Bens Municipais aprobado polo Pleno en sesión ordinaria con data do 25 de marzo de 

2015, especialmente os camiños asfaltados. 

Detectase que nos planos existe unha ocupación temporal en terreos lindeiros cos viais 

municipais afectados (franxas paralelas nas beiras). O proxecto deberá especificar as 

actuacións concretas, materiais empregados e afeccións a muros tradicionais que en 

calquera caso se deberán minimizar. 

 

Por todo o expresado, solicítase que se teñan en conta as alegacións que se formulan neste 

documento e, máis concretamente, que se rexeite 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) e o Proxecto Sectorial (Proxecto de Interese Autonómico, PIA) do Proxecto do Parque 

eólico Pedra Queimada nos Concellos de Arteixo, A Laracha e Carballo da Provincia da 

Coruña (Expdte. IN408A 2020/70). 

Para que conste os efectos oportunos, asínase este documento 


