
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 plans– Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Asunto: Observacións (AC/21/215.30.1) – CÓDIGO 2022/0056

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 da Mellora de accesos ao
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) (AC/21/215.30.1) –
CÓDIGO 2022/0056

ANTECEDENTES:

O presente documento contén observacións en relación ao Documento Ambiental
en exposición pública con obxecto de dar inicio ao proceso de Avaliación de
Impacto Ambiental Simplificada do Proxecto de Mellora dos accesos ao CHUAC,
no Concello da Coruña, conforme ao disposto no artigo 45 da Lei 21/2013, do 9 de
decembro, de avaliación ambiental.

En decembro de 2021 redáctase a Proposta de Actuación do Proxecto de Interese
Autonómico de Ampliación e Renovación do Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña (CHUAC). Neste documento conclúese que, polo marcado alcance
territorial subrexional e o carácter estruturante na política sanitaria asistencial da
Comunidade Autónoma de Galicia, se reúnen as condicións esixidas na Lei de
Ordenación do Territorio de Galicia para ser declarada de Interese Autonómico.



Con data 22/12/2021, a Dirección de Urbanismo do Concello da Coruña informa
favorablemente sobre a declaración de interese autonómico do Proxecto, con
algunhas observacións relativas a parcelas de titularidade municipal no ámbito do
proxecto.

Con data 29/12/2021, o Consello de la Xunta de Galicia acorda declarar o Proxecto
de Interese Autonómico.

O 21 de marzo do presente ano abriuse o período de consulta do Documento
Ambiental Estratéxico ( DAE) da Modificación Puntual do PXOM no ámbito da API
S35 Ría do Burgo, A Coruña.

Neste documento xustifícase a redución de edificabilidade do ámbito da API S35
Ría do Burgo en base a razóns de interese público, e nese sentido abórdase a
modificación puntual do PXOM nesa zona ante a necesidade de respectar a
Estratexia de Adaptación da Costa de España para os efectos do Cambio
Climático.

A alternativa elixida no presente DAE obxecto das presentes observacións expón
os accesos para a ampliación do Hospital CHUAC da Coruña invadindo este
ámbito da API S35 Ría do Burgo na súa orientación noroeste por medio dunha
rotonda voada de 20 metros de altura sobre a caída en pendente, localizada a
escasos metros do Pazo de Guyatt e do núcleo tradicional das  Xubias.

O ámbito API S35 Ría do Burgo no contexto territorial do bordo litoral da Coruña, en círculo vermello o ámbito onde se expón a
localización da rotonda voada para a mellora dos accesos ao CHUAC.



A entrada en vigor da Lei 2/2013, do 29 de maio, de modificación da Lei de Costas,
incluíu a Estratexia de Adaptación ao Cambio Climático da Costa de España que
recomendaba, conxuntamente con outros instrumentos como o Plan de
Ordenación do Litoral de Galicia, a necesidade de revisar e modificar a ordenación
do borde litoral da Coruña, ao que o ámbito da API S35 Ría do Burgo pertence, e
por extensión parte da infraestrutura de accesos obxecto das presentes
observacións.

O ámbito delimitado como API S35 afectado pola infraestructura de accesos ao
Hospital CHUAC é unha peza moi heteroxénea do bordo litoral coruñés.
Historicamente liberada de ocupación residencial na súa maior parte, a excepción
do núcleo das Xubias, que tivo unha orixe vinculada á pesca, traducida na tipoloxía
edificatoria das súas unidades residenciais de pequena escala. A construción da
vía do tren a finais do século XIX, xunto coa topografía en pendente de gran
desnivel de entrega ao mar, converten este espazo litoral nun ámbito de grandes
espazos naturais vacantes. Unha oportunidade para gañar un espazo litoral único
para desenvolver actividades de lecer nun espazo singular e liberado da cidade
compacta. Neste sentido, os necesarios accesos ao novo Hospital da Coruña e a
reformulación da mobilidade non poden supoñer unha agresión ao núcleo
protexido das Xubias, ao Pazo da Guyatt, e en definitiva a todo o bordo litoral da ría
do Burgo e ao seu valor paisaxístico e patrimonial.

No ámbito de estudo localízase o Lugar de Especial Interese Paisaxístico (LEIP) do
Miradoiro das Xubias. Ademais, na contorna localízase o LEIP da Praia de Santa
Cristina. Pola súa zona oeste discorre un itinerario de interese paisaxístico, en



concreto a Senda dos Faros, na súa décimo oitava etapa Perillo-A Coruña. Estes
lugares forman parte da tradición social e cultural de Galicia, caracterizados pola
presenza de valores paisaxísticos diversos e notables.

Algúns dos principais criterios de xustificación da redución de edificabilidade que
recolle a proposta do DAE do ámbito de API S35 Ría do Burgo evidencian a falta de
xustificación de localizar una infraestrutura de accesos das características que
propón o proxecto da Xunta de Galicia para a mellora da mobilidade do CHUAC:

(...)

3. La aplicación de las disposiciones recogidas en la Estrategia de Adaptación al
cambio climático de la costa España (BOE nº 193, 14.8.2017) en desarrollo de la
disposición adicional 8ª de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modificación de la Ley
de Costas.

4. Las recomendaciones de la “Nueva Agenda Urbana” (Habitat III) en cuanto a la
promoción de un desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible.

5. La continuidad de los diferentes trabajos llevados a cabo por el Ayuntamiento de A
Coruña respecto de la reordenación de la Fachada Marítimo – Portuaria y la
reorientación de las determinaciones contenidas en distintos instrumentos con el fin
de su adecuación al actual contexto urbanístico, social, económico y ambiental,
además del objetivo particular de salvaguarda, revalorización y recualificación del
ámbito de la Ría do Burgo y su adaptación a los posibles efectos del cambio
climático.

Neste sentido, consideramos que a infraestrutura de mobilidade para a mellora dos
accesos ao CHUAC non está xustificada e é incoherente coa protección ambiental
do ámbito e as consideracións descritas no propio DAE relativo á MP do PXOM no
ámbito da API S35 da Ría do Burgo relativas á conectividade do ámbito e á
protección ambiental da peza delimitada da API no seu conxunto. A rotonda voada
de 20 metros de altura na proximidade do núcleo tradicional das Xubias non
cumprirá a función reclamada de conectividade do ámbito litoral, senón todo o
contrario, a infraestrutura proposta supón unha barreira que illará aínda máis a
unidade territorial das Xubias. A conexión do grande equipamento sanitario non
pode supoñer a destrución ambiental, paisaxística e patrimonial dunha peza
territorial litoral de gran valor.



En vermello,  o ámbito onde se expón a localización da rotonda voada para a mellora dos accesos ao CHUAC, invadindo o POL
RC O2, que engloba a parcela municipal onde se localiza o Pazo de  Guyatt.

A proposta de accesos ao CHUAC que se contemplan no presente DAE obxecto de
estudo ten un impacto paisaxístico e patrimonial moi significativo, en especial pola
glorieta elevada de ata 20 metros de altura sobre a rasante do terreo, equivalente a
un edificio de B+5 andares.

A glorieta elevada constitúe o elemento de maior impacto, non só polas súas
dimensións en superficie de ocupación, senon tamén pola súa elevada altura e
impacto visual e paisaxístico.



A cidade da Coruña, nos últimos tempos, incorporou proxectos de humanización
do espazo público e a mobilidade como a demolición do viaduto da Rolda de Nelle,
nun paradigma da humanización das infraestruturas e a recuperación de espazo
público. Nesa liña deben exporse os proxectos de mobilidade sostible, desde a
perspectiva da conexión de pezas territoriais a diferente escala, respectando as
preexistencias e os valores ambientais, patrimoniais e paisaxísticos dos ámbitos
afectados.

Os necesarios accesos ao novo Hospital da Coruña e a reformulación da
mobilidade non poden supoñer unha agresión ao núcleo protexido das Xubias, ao
Pazo de Guyatt e en definitiva a todo o bordo litoral da ría do Burgo e ao seu valor
paisaxístico e patrimonial.

Polas cuestións mencionadas en relación ao documento ambiental estratéxico
do PROXECTO DE MELLORA DOS ACCESOS AO CHUAC da CORUÑA,
avanzamos as seguintes observacións:

PRIMEIRA. A proposta do PROXECTO DE MELLORA DOS ACCESOS AO CHUAC
da CORUÑA ten unha afección significativa directa sobre os bens patrimoniais
da contorna.



O proxecto desenvólvese nunha contorna cunha gran riqueza cultural. Coa finalidade
de determinar as posibles afeccións ao patrimonio cultural contémplanse os bens
culturais recollidos tanto no Plan Básico Autonómico como no catálogo do PXOM da
Coruña na área de influencia do proxecto.

Segundo o inventario do Plan Básico Autonómico dentro na zona de actuación do
proxecto inclúense os seguintes bens:

- O Pazo da Pasaxe (de Guyatt), no lugar das Xubias de Abaixo, número 11(A)
e na Avenida da Pasaxe, número 67, na parroquia de Oza. O pazo conta cun
Nivel de Protección II no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) da
Coruña. Tamén está na listaxe no Inventario de Pazos da Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia.

- Núcleo de casas tradicionais mariñeiras das Xubias de Abaixo, que contempla
as casas do número 8 ao 58, tamén pertencentes á parroquia de Oza, incluídas
no Inventario Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia e cun nivel de protección
III no PXOM da Coruña. Segundo a información obtida neste proxecto, o
ámbito de actuación vese parcialmente afectado pola área de protección
cautelar destes bens.

Elementos de Patrimonio no ámbito do proxecto, (visor Plan Básico Autonómico).



Elementos catalogados e ámbitos de afección

O documento DAE obxecto de estudo recoñece que as dimensións da glorieta voada
necesarias e os seus apoios requiren a expropiación e ocupación de parte da parcela
do Pazo da Pasaxe, con afección ao seu muro de peche.

No estudo de alternativas, a alternativa 4 elixida e obxecto das presentes observacións
detalla:

- La modificación del acceso este de la AC-12 y el vial de Xubias de Abaixo, así
como la creación de la glorieta elevada, puede afectar visualmente al Pazo da
Pasaxe, repercutiendo de forma negativa, al igual que al núcleo protegido
Xubias de Abaixo. Se afecta al muro de cierre de la parcela del Pazo da
Pasaxe, pues la glorieta elevada vuela sobre la parcela y será necesario
construir un apoyo en esta zona.

- (...) La alternativa presenta una alta afección en una de las zonas más
expuestas y por tanto con una gran fragilidad paisajística. La glorieta elevada
afectará a uno de los valores paisajísticos del entorno como es el Pazo da
Pasaxe.



Afección patrimonial da  rotonda voada proposta sobre o Pazo de Guyatt.

En conclusión, podemos afirmar que existe unha afección significativa directa sobre os
bens patrimoniais da contorna na área estudada, como son o Pazo da Pasaxe (de
Guyatt) e o núcleo tradicional  protexido de  As   Xubias de  Abaixo.

SEGUNDA. A proposta do PROXECTO DE MELLORA DOS ACCESOS AO CHUAC
da CORUÑA incumpre os criterios estratéxicos de desenvolvemento urbano
sostible.

O modelo urbanístico que propón o proxecto de mellora dos accesos ao CHUAC
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 identifica o borde litoral coma un recurso de
primeira magnitude a potenciar para mellorar a calidade de vida na cidade.

- A estratexia de Cambio Climático 2014-2020 recoñecía hai xa sete anos la
necesidad de salvaguardar los espacios libres de la ciudad compacta, con
especial atención a las zonas litorales.

- 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”.

TERCEIRA. A proposta do PROXECTO DE MELLORA DOS ACCESOS AO CHUAC
da CORUÑA é contraria aos principios de adaptación ao cambio climático.

A proposta non ten en consideración as medidas de adaptación ao cambio climático
(ACC), que responden á observación da planificación territorial a nivel local.

A Axencia Europea de Medio Ambiente expresou a necesidade de adaptación ao
cambio climático nas actuacións e políticas públicas, para atender convenientemente a
vulnerabilidade e os impactos nos ecosistemas e os sectores económicos, así como a
saúde e o benestar humano.

O Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático define o concepto de adaptación
ao cambio climático como “o axuste nos sistemas naturais ou humanos en resposta a
estímulos climáticos previstos ou aos seus efectos, que mitiga os danos ou explota
posibles oportunidades beneficiosas”.

A proposta do proxecto de mellora dos accesos ao CHUAC da Coruña, debería ter en
conta as consideracións que afectan ás medidas de adaptación do cambio climático e
priorice desta forma a protección dun ecosistema de alto valor ambiental fronte a
outras cuestións.

Segundo os modelos de análise de evolución do cambio climático na zona de estudo,
cabe esperar que o mar no ano 2050 e no 2100 asolagará as zonas máis próximas á
liña de costa que se reflicten no plano adxunto.

No devandito plano incorporado ao Documento Ambiental Estratexico (DAE) da MP
PXOM do ámbito da API S35 Ría do Burgo reflíctense como áreas potencialmente
afectadas a contorna máis próxima á liña de auga da zona da Pasaxe, recheo e zona
baixa do Materno Infantil, núcleo das Xubias de Abaixo, península das Xubias de
Arriba e antigos estaleiros Valiña. Unhas previsións que só fan presupoñer que esas
zonas asolagadas e os seus ámbitos de afección deberán tratarse con solucións
permeables e usos compatibles, dentro dos cales a localización dunha infraestrutura
como a proposta queda excluída.



Esta condición de espazo vacante que forma parte dun sistema de espazos libres máis
amplo nunha zona próxima a grandes equipamentos sanitarios debería ordenarse
atendendo como primeira premisa aos seus valores implícitos, relacionados co lecer
da poboación e o aumento de metros cadrados de espazo libre por habitante
recomendados pola OMS, que prescribe para cada habitante un promedio de 15 m2 de
espazo libre para o desenvolvemento dunha vida saudable. A localización dunha
infraestrutura como a proposta no proxecto de mellora dos accesos ao CHUAC xerará
un impacto non desexado dende un punto de vista ambiental, paisaxístico e
patrimonial, ademais de fomentar o illamento da unidade territorial.

Non se contemplaron os devastadores efectos da proposta sobre o núcleo das Xubias,
como son a contaminación lumínica e ruído que xerará a ocupación polos automóbiles
a grande escala nun espazo litoral tan fráxil.

O mar e o seu bordo litoral son un elemento de identidade e cultura, de calidade de
vida nunha cidade tan densa e de sustentabilidade medioambiental con vistas ao
futuro. Por estes motivos, estes espazos deben ser ordenados e utilizados atendendo
ao interese xeral da cidadanía.

Cada vez se fai máis presente a demanda veciñal de contar con máis espazos libres e
zonas verdes para o lecer 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.



Por todo o anteriormente exposto, SOLICITO a estimación das presentes
observacións e se someta ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica
ordinaria.

A Coruña, 10 de maio de 2022

Asdo: María García Gómez

Voceira do Grupo Municipal da Marea Atlántica


