CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
San Lázaro s/n - 15781 Santiago de Compostela

Servizo de Avaliación de proxectos – Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Asunto: Observacións Expediente 2021/0144 (avaliación ambiental proxectos).

A Marea Atlántica, a través do seu Grupo Municipal no Concello da Coruña, con CIF
V-70462460, e representado pola voceira María García Gómez, DNI 46907270N, presenta,
en relación ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada, as seguintes

OBSERVACIÓNS AO DOCUMENTO AMBIENTAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN
API R29 “BERGONDO – C. EIRÍS – OLEODUCTO” (A CORUÑA). Expediente 2021/0144

ANTECEDENTES:
O informe obxecto das presentes alegacións é o documento ambiental do PROXECTO DE
URBANIZACIÓN API R29 “BERGONDO – C. EIRÍS – OLEODUCTO” (A CORUÑA).
O informe parte dunha premisa errónea, afirmando que o sector obxecto de estudo está
“flanqueado en todas sus márgenes por áreas ya consolidadas por la edificación”. Abonda
con observar unha fotografía aérea do ámbito para comprobar que a área é unha das
poucas zonas libres, espazo vacante en continuidade co corredor verde que se estende en
dirección sur cara ao parque de Eirís, polo noroeste cara ao parque de Oza e ao lste cara
ao bordo litoral da praia de Oza.

Esta condición de espazo vacante que forma parte dun sistema de espazos libres máis
amplo nun barrio de alta densidade coma o Castrillón debería ordenarse atendendo a esta
primeira premisa e os seus valores implícitos, relacionados co lecer da población, e o
aumento de metros cadrados de espazo libre por habitante recomendados pola OMS, que
destina a cada habitante un promedio de 15 m2 de espazo libre para o desenvolvemento
dunha vida saudable.
A Coruña conta cunha superficie aproximada de espazos verdes libres de 1.162.267,64 m2.
Nunha cidade cunha poboación segundo o censo do INE 2021 de 245.468 habitantes
estabelecería unha relación de 4,72 m2 de superficie de espazos verdes libres de uso
público por habitante.
Segundo o artigo 47* da LOUGA, o plan xeral deberá contemplar as reservas de solo
necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou do conxunto de dotacións
urbanísticas ao servizo predominante do conxunto da población, do seu asentamento,
mobilidade e emprego, en proporción axeitada ás necesidades da poboación, e tendo en
conta a capacidade máxima residencial derivada do plan, que fai referencia ao sistema xeral
de espazos libres e zonas verde de dominio e uso públicos, en proporción non inferior a 15
metros cadrados por cada 100 metros cadrados de uso residencial.

Así, o documento DAE obxecto de estudo afirma:
“En la situación previa a la actuación proyectada, el sector, flanqueado en todas sus
márgenes por áreas ya consolidadas, constituye un ámbito que inició su gestión al amparo
del hoy derogado PGOM 1998 sin haber alcanzado la completa ejecución durante la
vigencia del mismo, habiéndose incorporado al vigente PXOM 2013 como un Área de
Planeamiento Incorporado (...) El proyecto está emplazado en la zona de O Castrillón, en el
casco urbano de A Coruña; flanqueado por áreas consolidadas, y ocupa la ubicación de los
siguientes barrios: - Leira do Campo, antiguamente dedicado a usos agrarios, en el que se
conserva actualmente alguna zona con esta actividad. Se define por estar rodeado
completamente por otras formas de urbanización, estando actualmente deshabitado y en
proceso de ruina, pero mantiene las trazas originales de sus caminos y elementos
patrimoniales”.
O documento ambiental obxecto de análise parte desta premisa errónea, ao considerar que
a zona libre delimitada como API no PXOM de 2013 está “flanqueada en todas sus
orientaciones por áreas consolidadas”, cando en realidade é un espazo vacante de orixa
agraria de preto de seis hectáreas que forma parte dun sistema máis amplo vinculado ao
parque de Eirís, que aínda conserva parcialmente usos relacionados co cultivo para o
autoconsumo e lecer dun barrio de alta densidade cunha carencia manifesta de espazos
libres destas características:

“En el centro del sector se asienta un mosaico de prados y cultivos caracterizado por el
mantenimiento de comunidades herbáceas debido a actuaciones de riego, fertilizaciones,
siega, etc., a modo de huertas destinadas al autoconsumo.

En el extremo oriental, entre la avenida del Pasaje y el vial desde Casablanca al centro de
salud, se distinguen huertas de autoconsumo.”
“El ámbito del proyecto de urbanización no se encuentra ocupado por asentamientos
residenciales o viviendas. En la zona central, se establecen huertas actualmente en
explotación que mantienen la proliferación de la vegetación y fomentan el esparcimiento de
la población y el autoconsumo. Asociadas a las huertas, se ubican pequeñas instalaciones
para aperos y resguardo.”

O proxecto de urbanización desenvolve as obras de urbanización e a execución dos
servizos e dotacións establecidos no planeamento sobre unha superficie de
aproximadamente 56.750 m2.

ficha API R 29, PXOM 2013

O documento ambiental recoñece que a aprobación inicial do proxecto de urbanización
condiciona as características, o trazado e a localización das parcelas, espazos libres e
dotacionais do proxecto, incluíndo este operacións de terraplenado, recheo e explanacións
que xeran movementos de terra de grande impacto natural e ecosistémico, para dotar a
área dunha solución urbana a base de muros de contención de até 4,20 metros de altura,
que suporán unha vulnerabilidade en relación á seguridade viaria do ámbito, ademais dun
accidente morfolóxico nun terreo sensible pola proximidade do tecido residencial:

“La incorporación al Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Coruña de febrero de 2013
del ámbito del Proyecto de Urbanización del POL H9.11 “Fariña Ferreño” como un Área de
Planeamento Incorporado denominada R29 “Bergondo - C. Eirís - Oleoducto” y la
aprobación inicial del proyecto de urbanización de 3 de abril de 2018, condiciona las
características, trazado y localización de las parcelas, espacios libres y dotacionales del
proyecto. Esta circunstancia deriva en que las modificaciones posibles están igualmente
condicionadas al planeamiento aprobado por lo que se deberán ceñir a determinados
acabados y soluciones específicas”.
(...)

“Consecuencia de las explanaciones resultantes del movimiento de tierras, surge la
necesidad de ejecución in situ de dos muros de hormigón armado con las siguientes
características:
Muro A: elemento de contención de tierras al sur del eje 1 en el tramo PK.0+320- PK.0+580,
con las siguientes dimensiones aproximadas: - Longitud: 265 metros. - Altura variable
dentro del rango: 0,50 metros – 4,20 metros. - La ubicación de este muro implica la
colocación de elementos de defensa como elemento de protección frente a las caídas

(vehículos en circulación). Para lo cual, se colocarán defensas tipo BMSNA4/120a, de
acuerdo a la OC 6/01.
Muro B: elemento de contención de tierras al sur de las manzanas F y G, y que permite la
ejecución del eje 1 en su entronque con la Avenida del Pasaje, con las siguientes
dimensiones aproximadas: - Longitud: 20 metros. - Altura variable dentro del rango: 2.5
metros – 4.15 metros”.
(...)
“Las operaciones ligadas al acondicionamiento del terreno provocarán la eliminación de la
cubierta vegetal y consecuentemente la eliminación del hábitat de las especies de fauna
presentes en la zona, con la destrucción de madrigueras, nidos y dormideros, reduciendo o
eliminando los sitios de refugio y provocando la migración de ejemplares o su muerte. Los
elevados niveles de ruido provocarán la huida de especies de mamíferos y aves. Estos
hábitats están caracterizados por el entorno próximo urbanizado y la presión sobre el sector,
aunque el impacto, ya sea temporal o permanente para algunas especies, será alto,
independientemente de la calidad del hábitat al que se encuentren asociadas”.

O documento ambiental, consciente das dificultades que no ámbito da sostibilidade supón a
ordenación proposta, recorre á alternativa 2, que propón manter as características de
urbanización estabelecidas no proxecto de urbanización implementando Sistemas Urbanos
de Drenaxe Sostible (SUDS). Alternativa manifiestamente insuficiente para un proxecto de
urbanización dunha ordenación que propón unha urbanización de alta densidade con
bloques de até nove andares nun ámbito especialmente sensible polos seus condicionantes
xeomorfolóxicos, as súas elevadas pendentes, a súa proximidade ao mar e a súa condición
de espazo vacante con usos vinculados ao cultivo para o autoconsumo o lecer da
poboación. Usos de especial valor vinculados á cultura agraria periurbana, expresados nas
hortas urbanas existentes na zona que non están contemplados no proxecto de
urbanización proposto:
“Durante la fase de ejecución, los impactos negativos con mayor puntuación en la
valoración se corresponden con la compactación del terreno y el sellado por las labores de
pavimentación afectando a la vegetación y los usos del suelo; la alteración del a dinámica
social sobre la población, debido a la pérdida de actividades de ocio y autoconsumo
desarrolladas con la explotación de huertas y el deterioro de los servicios institucionales por
pérdida de calidad por efecto de ruidos, cortes de tráfico, cortes de suministro, polvo, etc.
Ambos se consideran severos y son recuperables, con la posibilidad de aplicación de
medidas que minimicen los efectos”.
(...)
“La alternativa 2 supone mantener las características de urbanización establecidas en el
Proyecto de Urbanización siendo modificado con la implementación de soluciones de

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como mejoras orientadas a la
ecoeficiencia y sostenibilidad”.
O beneficio que os espazos verdes naturais achegan ás nosas urbes está máis que
xustificado dende o punto de vista da saúde pública. Ademais, contribúe ao coidado e bo
estado da saúde das persoas, pois se relaciona con estados emocionais. A cercanía dos
cidadáns aos ciclos e procesos naturais das estacións, aproximando a epoca de for e a
produción de froito aos espazos temporais da actividade cotiá, considérase un valor cada
vez máis prezado nas nosas urbes, progresivamente máis monofuncionais e
especializadas. Implementar solucións de SUDS a unha ordenación residencial destas
características non garante nin moito menos a posta en valor de valores naturais que ditos
sistemas son quen de poñer en carga na cidade compacta.
É importante contemplar a capa subterrábea do urbanismo nestes espazos de
descompresión da cidade compacta, de maneira que se inclúa no subsolo estrutural para
obter a habitabilidade axeitada da capa de vexetación, xa sexa arbórea ou arbustiva,
cuestión incompatible co proxecto de urbanización proposto.
Polas cuestións mencionadas en relación alo documento ambiental do PROXECTO
DE URBANIZACIÓN API R29 “BERGONDO – C. EIRÍS – OLEODUCTO”, avanzamos as
seguintes observacións:

PRIMEIRA. A proposta do PROXECTO DE URBANIZACIÓN API R29 “BERGONDO – C.
EIRÍS – OLEODUCTO” é contraria aos principios de mitigación e adaptación ao cambio
climático.
En termos xerais, a urbanización e edificación de zonas vexetadas (sexan naturais,
seminaturais ou mesmo artificiais) diminúe a capacidade da cidade de encarar o cambio
climático, e ademais faino nun dobre sentido:
-

Reduce a capacidade de MITIGACIÓN, é dicir, de minorar as emisións netas de
CO2. Substitúe unha área natural de fixación de carbono por outra netamente
produtora do mesmo a través do consumo de enerxía que se produce durante a
urbanización, a edificación e o posterior uso (residencial, comercial, etc) do ámbito.

-

Reduce a capacidade de ADAPTACIÓN. As áreas vexetadas regulan as variacións
de temperatura, o ciclo hídrico, a ventilación da cidade, etc. Pola contra, a
urbanización e edificación, sobre todo coa alta densidade e alturas de hasta 9
andares previstas nesta API R26, aumentan o efecto da illa térmica e a temperatura
nas urbes: reducen os sistemas de refrixeración natural (evapotranspiración da
vexetación, circulación dos ventos), incrementan as fontes de calor (calefaccións,
aire acondicionado, motores dos coches) e tamén a inercia térmica de edificios,
asfaltos e pavimentos.

Os factores máis relevantes que modulan o impacto sobre o cambio climático dun
desenvolvemento urbanístico son o consumo e produción de enerxía, o tipo de materiais de

construción e o seu ciclo de vida, a presenza ou destrución de vexetación e a planificación
dos desprazamentos e a mobilidade.
Ademais, como xa se comentou máis arriba, o documento ambiental obxecto de estudo
parte dunha premisa errónea, afirmando que o sector obxecto de estudo está “flanqueado
en todas sus márgenes por áreas ya consolidadas por la edificación”. Abonda con observar
unha fotografía aérea do ámbito para comprobar que a área é unha das poucas zonas
libres, espazo vacante en continuidade co corredor verde que se estende en dirección sur
cara ao parque de Eirís, polo noroeste cara ao parque de Oza e ao lste cara ao bordo litoral
da praia de Oza.
Esta condición de espazo vacante que forma parte dun sistema de espazos libres máis
amplo nun barrio de alta densidade coma o Castrillón debería ordenarse atendendo a esta
primeira premisa e os seus valores implícitos, relacionados co lecer da población, e o
aumento de metros cadrados de espazo libre por habitante recomendados pola OMS, que
destina a cada habitante un promedio de 15 m2 de espazo libre para o desenvolvemento
dunha vida saudable.

SEGUNDA. A proposta do PROXECTO DE URBANIZACIÓN API R29 “BERGONDO – C.
EIRÍS – OLEODUCTO” propón un aumento de vivendas que non está xustificado.
A ordenación proposta, incorporada ao PXOM 2013 como área de planeamento incorporado
R29, propón 2,44 metros cadrados edificables por cada un de superficie, o máis alto de
todos os polígonos proxectos antes de 2013.
O carácter de península cercada polo mar da cidade da Coruña, xunto coa liberalización do
mercado inmobiliario e a intensísima actividade construtiva, propia de ciclos económicos
nos que a edificación serviu de valor para o investimento ou mesmo para a especulación,
conformaron a cidade que é A Coruña na actualidade: cunha densidade media de
poboación de 6.408,7 hab/km² (IGE, 2019), moi elevada comparada con outras cidades. Por

citar algúns exemplos, a de Madrid é de 5.418,47 hab/km², mentres que as de Ámsterdam e
Roma son de 1.383 e 1.244 hab/km2 respectivamente.
O resultado deste fenómeno urbanizador é a acumulación de impactos derivados do
evidente grao de saturación da superficie, as afeccións ao ciclo hídrico ante o selado do
solo (que dan lugar a anegamentos periódicos na cidade pola sobrecarga da rede de
saneamento), a contaminación lumínica, o ruído, a ocupación do escaso espazo público
polos automóbiles e a falta de espazos naturais ou naturalizados.
É, por este motivo, cada vez máis presente a demanda veciñal de contar con máis espazos
libres e zonas verdes para o esparexemento e a convivencia. Demanda esta que cobra
forza tras a emerxencia sanitaria da COVID-19 e a importancia de facer vida no exterior e
en espazos abertos.
Ao xa dito anteriormente sobre a acumulación de impactos e as afeccións da urbanización
nun espazo vacante da cidade, hai que sumarlle o feito de que outros valiosos espazos
libres da Coruña se atopan nunha situación semellante a da API R29, ao seren
contemplados polo PXOM en vigor como áreas susceptibles de albergar novos
desenvolvementos urbanísticos, que na actualidade se atopan en estado latente.
Entre eles, cabe citar a área do Portiño, no que se prevé a construción de máis de 3.000
vivendas. Ou a Agra de Santo Amaro, entre o barrio de Durmideiras e a Torre de Hércules,
ou o Plan Especial de Labañou M18, que prevé a construción de cerca de 400 viviendas.
Por outra banda, o PXOM que dá amparo á API R29 foi aprobado inicialmente en 2009, e
de maneira definitiva en 2013. Acorde coa época na que se fixaron as bases de deseño, foi
redactado co criterio de maximizar os aproveitamentos edificatorios, xustificados a través
dunha presunta demanda de vivenda e do previsible crecemento da poboación. Mais as
previsións erraron, e co tempo amosáronse completamente desproporcionadas.
Mentres que o PXOM estimou un crecemento da poboación duns 65.000 habitantes ata
2025, o certo é que a poboación medrou moi lixeiramente, pasando dos 245.923 habitantes
en 2013 aos 245.468 en 2021. As previsións oficiais estiman para 2033 un incremento de
4.616 persoas para o total dos 9 concellos da comarca.
En canto á demanda de vivenda, ocorre algo semellante. Mentres no PXOM o crecemento
estimado era de 25.000 vivendas ata 2025 (2.083 vivendas/ano), a realidade é que ata 2018
só se construíron 115 vivendas ao ano, pouco mais do 5% da estimación do PXOM.
O último censo de vivenda na Coruña (INE, 2011) recollía preto de 20.000 vivendas baleiras
que non só non se atopan a disposición para ofrecer unha alternativa habitacional accesible
a quen as precise, senón que ademais son unha fonte de deterioro dos barrios.
Calquera estratexia destinada a incrementar o parque de vivenda debe partir de mobilizar a
vivenda baleira da cidade, contribuíndo simultaneamente á rexeneración urbana de zonas
en declive.

TERCEIRA. A proposta do PROXECTO DE URBANIZACIÓN API R29 “BERGONDO – C.
EIRÍS – OLEODUCTO” incumpre as determinacións do POL.

A actuación obxeto de análise localízase parcialmente dentro da zona de influencia de
costas (ao situarse dentro dos 500 metros desde a beira do mar), cuestión non contemplada
no DAE.
O art. 61 do POL (Decreto 20/2011) determina, entre outras, as seguintes normas xerais
para o desenvolvemento dos solos :
1. Contención da ocupación do solo.
c. Propiciando a integración paisaxística da urbanización.
2. Adaptación ao relevo (adecuar o construído ao natural).
a. Evitando a edificación en posicións dominantes sobre a costa.
b. Minimizando os movementos de terras, …
c. Evitando as pendentes con forte impacto visual, ecolóxico ou funcional.
4. Fomento da conectividade e permeabilidade.
c. Visual. I. Cara ao mar.
6. Adecuación morfotipolóxica.
c. Evitando a formación de barreiras visuais.
9. Tratamento da fachada marítima.
a. Evitando as transformacións bruscas da súa natureza.
b. Dirixindo cara á costa os espazos libres para procurar un uso e gozo do bordo litoral que
garanta os seus valores naturais e paisaxísticos.
c. Atendendo ás relacións de escala e acabamento.
d. Priorizando a permeabilidade visual e funcional.
e. Posibilitando un uso e desfrute do bordo litoral que garanta os seus valores naturais e
paisaxísticos.
O Documento Ambiental non menciona as determinacións que o POL establece para a área
onde se localiza a API R29, determinacións que o proxecto de urbanización proposto
incumpre na súa totalidade. A ordenación proposta supón un grave impacto paisaxístico na
zona, xerando intensos movementos de terras para a súa formulación. Ademais os bloques
de ata nove alturas proxectados supoñen unha barreira visual desde todas as perspectivas
impedindo a permeabilidade funcional e visual dos corredores verdes próximos (parque de
Oza, parque de Eirís) e impedindo o uso e goce do espazo natural desde un punto de vista
social, ao substituír as hortas urbanas por espazos libres monofuncionales cun alto
mantemento hídrico, (praderías de céspede), espazos libres residuais que estarán
delimitados por bloques residenciais de alta densidade.

CUARTA. A proposta do PROXECTO DE URBANIZACIÓN API R29 “BERGONDO – C.
EIRÍS – OLEODUCTO” incumpre os criterios estratéxicos de desenvolvemento urbano
sostible.
O modelo urbanístico que propón a API R29 colisiona frontalmente coas políticas e
obxectivos que o Concello da Coruña estableceu en toda unha serie de documentos
estratéxicos para acadar un desenvolvemento urbano sostible. Os máis relevantes son:
-

A estratexia EIDUS Coruña de desenvolvemento urbano sostible
A estratexia de Cambio Climático 2014-2020
A Axenda Urbana 2030

Estas incoherencias contradín a adaptación do proxecto ás necesidades da cidade e ás
estratexias de futuro deseñadas polo propio Concello, acordes coas directrices da UE e de
organismos internacionais.
-

A estratexia EIDUS Coruña destaca entre os principais problemas da Coruña a
escaseza de solo para usos distintos do residencial, así como o elevado grao de
densificación da malla urbana. Identifica o borde litoral coma un recurso de primeira
magnitude a potenciar para mellorar a calidade de vida na cidade. Sinala o parque
de vivenda baleira coma unha conta pendente e anima a actuar sobre a
rehabilitación.

-

A estratexia de Cambio Climático 2014-2020 recoñecía hai xa sete anos que na
Coruña medrou máis a construción de vivenda nova que a poboación, a través dun
urbanismo moi intensivo que incide na demanda enerxética global da cidade. Propón
actuar sobre o comportamento enerxético do parque de vivenda preexistente e
limitar a ocupación innecesaria do solo.

-

A Axenda Urbana 2030 foi un compromiso do Concello da Coruña en 2018 e
novamente en 2020 para fomentar o desenvolvemento urbano da cidade acorde cos
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU. En concreto, o ODS nº 11
insta a “conseguir que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos,
seguros, resilientes e sostibles”. Establece como metas concretas, entre outras,
“redobrar os esforzos na protección do patrimonio natural e cultural”, “reducir o
impacto ambiental negativo per cápita”, “proporcionar acceso universal a zonas
verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e accesibles”, e mesmo “aumentar
considerablemente o número de cidades e asentamentos humanos que adoptan e
implementan políticas e plans integrados para promover a inclusión, o uso eficiente
dos recursos, a mitigación do cambio climático e a adaptación a él e a resiliencia
ante os desastres”.

O DAE non analiza como a proposta do PROXECTO DE URBANIZACIÓN API R29
“BERGONDO – C. EIRÍS – OLEODUCTO se axusta aos obxectivos destes plans e
estratexias.

Por todo o argumentado, a Marea Atlántica SOLICITA a estimación das presentes
alegacións e a resolución de que o PROXECTO DE URBANIZACIÓN API R29
“BERGONDO – C. EIRÍS – OLEODUCTO” se someta ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica ordinaria ao determinar que o proxecto de urbanización ten
efectos significativos sobre o medio ambiente.
A Coruña, 3 de xaneiro de 2022

Asdo: María García Gómez
Voceira do Grupo Municipal da Marea Atlántica

