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NOME DO 
PROXECTO 

EMPRESA PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Parque Eólico 
Meirama 

Naturgy Renovables, SLU 
 

 
A MERCANTIL PROMOTORA E OS 
PARAÍSOS FISCAIS. ÉTICA E 
RESPOSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA: 
Para referencias véxase: 
 
https://www.naturgy.es/servlet/fiche
ros/1297147952001/InformeIntegrad
o_cast_accesible_op.pdf 
 
“Atendiendo a la normativa española 
que determina los países que tienen 
la consideración de paraísos fiscales 
(Real Decreto 1080/1991, de 5 de 
julio y Real Decreto 116/2003, de 31 
de enero), Gas Natural Fenosa 
mantiene cinco participaciones en 
sociedades constituidas en dichos 
territorios. • Las participaciones del 
95% en Buenergía Gas & Power, Ltd, 
del 47,5% en Ecoeléctrica Holding, 
Ltd y del 47,5% en Ecoeléctrica 
Limited, todas ellas domiciliadas en 
las Islas Caimán. • Las 
participaciones del 31,1% en 
Gasoducto del Pacífico (Cayman), 
Ltd. y del 54,8% en Gasco Grand 
Cayman, Ltd., ambas domiciliadas 
en las Islas Caimán”. 
 

 
AUSENCIA DE RETORNO SOCIAL DO 
PROXECTO. NULA OU ESCASÍSIMA 
CREACIÓN DE EMPREGO ESTABLE: 
Indica a mercantil promotora: 
“El Parque Eólico Meirama estará 
automatizado de modo que sólo 

Cerceda, Carral e Ordes 
(A Coruña). 

 

 
ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á 
INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS 
COA ENTORNA E CO MEDIO AMBIENTE. 
PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA 
Impacto non avaliado pola mercantil 
promotora. O interés público e a utilidade 
social do proxecto carece de base e 
xustificación. Así o acredita o forte 
rexeitamento social. 
Cerceda pasou de máis de 7.500 habitantes 
nos anos 70 a pouco máis de 5.000 en 
2021. É dicir, é incontestable que a aposta 
por actividades que xeran emprego 
industrial con gran impacto ecolóxico non 
logrou deter, polo menos en Cerceda, a 
sangría demográfica a medio prazo. O 
concello perdeu aproximadamente o 34% 
dos seus habitantes desde que a famosa 
revolta veciñal contra a instalación da mina 
de carbón a finais dos 70. 
 

 
INCREMENTO DO FEÍSMO PAISAXÍSTICO, 
FALLA DE LICENCIA SOCIAL DO PROXECTO 
E VULNERACIÓN DO CONVENIO EUROPEO 
DA PAISAXE: 
Indica a mercantil promotora: 
“De esta forma, la idoneidad de la 
localización se justifica al encontrarse el 
parque 
dentro de las zonas determinadas por el 
Plan Sectorial Eólico de Galicia.” 
 
Que o parque esté previsto no Plan 
sectorial Eólico de Galicia non converte nin 
a localización idónea nin é garantía da súa 

*Trece (13) aeroxeradores de tres pas de 3.808 kW de 
potencia nominal unitaria, con velocidade variable e 
paso variable, altura ata o buxe de 131 m e un diámetro 
do rotor de 138 m. 
*Trece (13) centros de transformación montados no 
interior das góndolas, de tipo seco, potencia aparente 
unitaria 4.000 kVA e relación de transformación 0,69/30 
kV, coas súas correspondentescelas metálicas de 
seccionamento, manobra e protección. 
*Rede eléctrica de media tensión soterrada formada por 
4 liñas de 30 kV para conectar os 
aeroxeradores entre si e coa subestación do parque de 
30/220 kV con condutores RHZ1 2OL 18/30 
kV Al +H16, de diferentes seccións. 
*Rede de terras de media tensión constituída por un 
cable de cobre espido de sección 50 mm², a da 
SET con Cu-120mm². 
*Subestación do parque eólico 30/220 kV, onde se 
instalarán os correspondentes elementos de 
control, mando e protección, composta polos seguintes 
elementos principais: 
* Unha (1) posición de liña de 220 kV cos equipos 
precisos de protección e medida. 
* Unha (1) posición de trafo de 220 kV cos equipos 
precisos de protección e medida. 
* Un (1) transformador de 50/55 MVA ONAN/ONAF, de 
relación de transformación 220/32 kV e 
regulación en carga 220 ± 10 x 1,5% kV 
* Unha (1) reactancia de posta a terra en 30 kV. 
* Unha (1) posición de transformador de 30 kV. 
* Catro (4) posicións de liña de 30 kV para a conexión 
dos aeroxeradores. 
* Unha (1) posición de reserva de liña de 30 kV. 
* Unha (1) posición de batería de condensadores de 30 
kV. 
* Unha (1) posición de transformador de servizos 
auxiliares e medida de tensión de barras de 30 
kV. 
*Un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,42-
0,242 kV de 50 kVA. 
* Unha (1) batería de condensadores 10,50 MVAr. 

OMISIÓNS DESTACABLES DA AVALIACIÓN AMBIENTAL E 
DEFICIENCIA DO INVENTARIO AMBIENTAL: 
1.-Chama poderosamente a atención que a promotora non 
avalíe as consecuencias de instalar boa parte do parque 
eólico enriba dunha entulleira contaminada e a ausencia de 
referencias en canto a estabilidade da mesma e á 
composición físico –química dos chans, á vista da 
importancia das obras a realizar enriba dela. 
Cómpre ter en conta que consonte o artigo 2 da Lei 6/2021, 
do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de 
Galicia son fins desta: 
 
Esta lei ten como fins fomentar: 
“d) A rexeneración dos espazos degradados e a 
descontaminación do solo”. 
A Unión Europea comezou en 2010 a transformación do 
modelo económico imperante ata entón. O VII Programa 
xeral de acción da Unión en materia de medio ambiente ata 
2020 «Vivir ben, respectando os límites do noso planeta», 
adoptado pola Decisión nº 1386/2013/UE, do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, xa 
anunciaba a necesidade de fomentar a transición cara a 
unha economía verde, primando as medidas encamiñadas a 
desvincular por completo o crecemento económico da 
degradación do ambiente, para converter a Unión nunha 
economía hipocarbónica, eficiente no uso dos recursos, 
ecolóxica e competitiva. 
 
2.-Tamen chama a atención que a empresa ignore o 
documento que ela mesma editou denominado: La 
biodiversidad en el lago de la mina de Meirama y su entorno. 
Ano 2015. Gas Natural Fenosa, onde se fala do exhaustivo 
inventario  zoolóxico e botánico levado a cabo polo equipo 
de especialistas da Estación de  Hidrobioloxía  do  Encoro  do 
Con, da Universidade de Santiago de Compostela, que 
identificou un total de 839 especies animais e vexetais, das 
que o 5% son  endémicas. 
3.-Outra ausencia importante refírese á incidencia do parque 
eólico e o seu impacto paisaxístico sobre os usos actuáis do 
lago das Encrobas: abastecemento de auga potable á cidade 
da Coruña e área metropolitana e os usos recreativos, 

https://www.naturgy.es/servlet/ficheros/1297147952001/InformeIntegrado_cast_accesible_op.pdf
https://www.naturgy.es/servlet/ficheros/1297147952001/InformeIntegrado_cast_accesible_op.pdf
https://www.naturgy.es/servlet/ficheros/1297147952001/InformeIntegrado_cast_accesible_op.pdf


puntualmente habrá 
un reducido número de personas en 
las instalaciones (2-3 personas), por 
lo que los servicios 
urbanísticos y las plazas de 
aparcamiento previstas serán 
suficientes en las condiciones de 
funcionamiento habitual del parque”. 
 
 

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 
NON AMPARADA LEGALMENTE: 
Clasificación dos chans: 
Acorde coa lei 2/2016, as 
clasificacións serían: 
Chan Rústico de Protección Ordinaria 
Chan Rústico de Especial Protección 
Forestal 
Chan Rústico de Especial Protección 
de Infraestruturas (mina de lignito) 
Chan Rústico de Especial Protección 
das Augas 
 
Usos do chan na superficie afectada 
polo proxecto: 

 uso de pasto arbustivo 
 uso gandeiro e agrícola 
 uso forestal.- a maior parte 

do parque eólico prevé a 
súa instalación en terreos 
forestais 

 uso social 

legalidade, en tanto en canto o Plan 
Sectorial Eólico non pode ser contrario ás 
leis, sobre todo á Lei 21/2013 que esixe 
avaliación ambiental estratéxica para os 
plans e os programas. Por outra banda, o 
Plan Sectorial Eólico tampouco se axusta 
ao establecido no Convenio europeo da 
Paisaxe. 
 

 
Prexuizos significativos e danos para as 
familias que viven e residen nos núcleos 
afectados polo proxecto: 
Nas proximidades do parque existen os 
seguintes núcleos: 
Ao leste: 
-  Croeda (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 600  m do aeroxerador ME-
12 
- Cabra (Carral), a unha distancia 
aproximada de 980  m do aeroxerador ME-
13 
-  Pousada (Carral), a unha distancia 
aproximada de 730  m do aeroxerador ME-
13 
- A Brea (Ordes), a unha distancia 
aproximada de 790  m do aeroxerador ME-
04. 
- Casas de  Orellan (Ordes), a unha 
distancia aproximada de 740  m do 
aeroxerador 
ME-04 
-Casas de Raposeiras (Ordes), a unha 
distancia aproximada de 540  m do 
aeroxerador 
ME-08 
-  Morzos (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 520  m do aeroxerador ME-
11 
Ao norte: 
- A Enfesta (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 540  m do aeroxerador ME-
13. 
-  Poloio (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 573  m do aeroxerador ME-
11. 
- A  Lousa (Cerceda), a unha distancia 

* A aparellaxe de 220 kV será de tipo convencional para 
instalación en intemperie. Pola súa 
parte, para a aparellaxe de 30 kV utilizaranse celas 
metálicas prefabricadas de instalación interior. 
* O centro de control do parque e a parte cuberta da 
subestación situaranse nun mesmo edificio, 
convenientemente separados e con accesos 
independentes. 
* A superficie final da SET será de 238 x 99 m². 
*Unha torre meteorolóxica de medición de 131 metros 
de altura total. 
*O parque eólico conectarase coa subestación existente, 
Meirama 220 kV, mediante unha liña de interconexión 
subterránea de 220 kV e 175 metros de lonxitude, 
condutor RHZ1-RA+2OL 127/220kV 1x1600 MAl+H250 e 
comunicacións PKP 48 FO. 
 

FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO, DOS HÁBITATS E 
PERDA DE BIODIVERSIDADE. Impacto non avaliado. 
Falla de avaliación global e conxunta da totalidade dos 
plans sectoriais e infraestruturas existentes ou pervistas 
nos municipios afectados. 
- Cerceda: 

 Plan Sectorial hidroeléctrico das concas 
hidrográficas de Galicia-Costa 

 Plan Sectorial de Ordenación de Áreas 
empresariais na Comunidade Autónoma de 
Galicia 

 MP 1º do Plan Sectorial de Ordenación de 
Áreas empresariais na Comunidade Autónoma 
de  GaliciaL.A. T. 220  kV Mesón-Vimianzo 

 Gasoduto Mugardos-Betanzos-Abegondo-
Sabón (tramos I e II) e ramal á CCC de 
Meirama. 

 Modificado do proxecto sectorial Gasoduto 
Mugardos-Betanzos-Abegondo- Sabón (tramos 
I e II) e ramal á CCC de Meirama. 

 Ampliación da entulleira de  Areosa 

 Parque Empresarial de Cerceda 
- Carral: 

 Plan Sectorial hidroeléctrico das concas 
hidrográficas de Galicia-Costa 

 Modificado do Proxecto Sectorial do gasoduto 
Mugardos, Betanzos, Abegondo, Sabón 
(Tramos I e II) e Ramal á CCC de Meirama 

 Gasoduto Mugardos-Betanzos-Abegondo-

turísticos e de ocio do lago. O impacto paisaxístico do 
parque eólico sobre unha zona que conta con un grao de 
renaturalización importante e con un importante atractivo 
actual e potencial para o turismo debera ser avaliado pola 
promotora, que obvia estes aspectos. 
4.-Desde o punto de vista paisaxístico a mercantil promotora 
só se refire ao impacto con respecto á Área de Especial 
Interese Paisaxístico denominada “Monte  do  Xalo” ao 
Norte do Parque Eólico, a 4,1 Km do aeroxerador máis 
próximo (ME-12), que se ben é certo que produce nela un 
impacto paisaxístico significativo tamen o é que o impacto 
paisaxístico prevése moi significativo e incompatible cos 
usos actuáis e potencias do lago das Encrobas. 
Véxase: https://gallegosviajeros.com/visita-y-descubre-el-
nuevo-lago-de-as-encrobas-en-cerceda/ 
https://www.airbnb.com/lago-das-encrobas-spain/stays 
O mesmo sucede cos encoros de Vilagudín e Vilasenín, 
importantes refuxios de aves: 
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-
ver-aves-en-galicia/aves-e-auga/encoro-de-vilagudin-e-
vilasenin?langId=es_ES 
INCREMENTO DO FEÍSMO PAISAXÍSTO E AFECCIÓN SEVERA 
AO BENESTAR E Á SAUDA DÁS FAMILIAS DOS NÚCLEOS 
PRÓXIMOS AO PARQUE: 
Cómpre ter en conta, como xa se indicou, que o parque está 
á beira dos núcleos e ten aeroxeradores de 131 metros de 
altura. Se a isto lle engadimos que é unha área industrial, o 
parque eólico só ben a incrementar o feísmo paisaxístico e o 
malestar das familias. É imposible vivir á beira dun parque 
destas características tendo en conta a contaminación 
acústica, electromagnética, ionizante e o impacto 
paisaxísco…etc., e como ben di o artigo 45 da Constitución 
española: “1. Todos teñen o dereito para gozar dun medio 
ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así 
como o deber de consérvalo”. 
PROXECTO INCOMPATIBLE CO TURISMO E COA FIGURA DE 
PROTECCIÓN DA RESERVA DA BIOSFERA 
Ao Suroeste da área afectada polo proxecto, sitúase o 
espazo Natural de Interese Local (ENIL) denominado “Río 
Abelleira” e no mesmo contorna tamén se inclúe parte da 
superficie que corresponde á Reserva da Biosfera “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo”, situándoo no lado Este de 
o emprazamento, e que abarca zona na súa maioría de 
transición e algúns puntos de zona  tampón. 
AFECCIÓN SIGNIFICATIVA Á AVIFAUNA. 
Segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, regulado 
polo Decreto 88/2007, de 19 de abril (DOG núm. 89); e o 

https://gallegosviajeros.com/visita-y-descubre-el-nuevo-lago-de-as-encrobas-en-cerceda/
https://gallegosviajeros.com/visita-y-descubre-el-nuevo-lago-de-as-encrobas-en-cerceda/
https://www.airbnb.com/lago-das-encrobas-spain/stays
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/aves-e-auga/encoro-de-vilagudin-e-vilasenin?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/aves-e-auga/encoro-de-vilagudin-e-vilasenin?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/aves-e-auga/encoro-de-vilagudin-e-vilasenin?langId=es_ES


aproximada de 670  m do aeroxerador 
ME04 
- Rego dá  Iña (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 670  m do aeroxerador 
ME09 
Ao oeste: 
- Casa Cancela (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 810  m do aeroxerador ME 
10 
 
- Poboado Piñeiro (Cerceda), a unha 
distancia aproximada de 610  m do 
aeroxerador 
ME10 
Ao sur: 
-  Virís (Cerceda), a unha distancia 
aproximada de 900  m do aeroxerador ME-
09 
- Vilasenín (Ordes), a unha distancia 
aproximada de 1650  m do aeroxerador 
ME-09 
- A Espiñeira (Ordes), a unha distancia 
aproximada de 1430  m do aeroxerador 
ME-07 
- Porta de  Nó (Ordes), a unha distancia 
aproximada de 830  m do aeroxerador ME-
08 
 
Ademais cómpre destacar a afección 
visual significativa e severa do parque 
sobre: 

 As Encrobas  

 Campo da Feira  

 Urbanización O Xalo 

 Meson do Vento, San Pedro de 
Ardemil 

 Paraxe de O Pau do Lobo 
 

Sabón (tramos I e II) e Ramal á C. C. C. de 
Meirama 

 L.A. T. 220  kV Mesón-Vimianzo 
 
Ao anterior hai que engadir a manchea de tendidos 
eléctricos que hai na zona afectada e outras 
infraestruturas industriais: 
Debido á proximidade da Central Térmica de Meirama, 
existen diferentes liñas de alta Tensión. Unha das liñas 
comunica a Central Térmica coa edificación da 
Incineradora, próxima aos aeroxeradores do ME-01 ao 
ME-05 polo Norte dos mesmos. Outra das liñas eléctricas 
que intercepta na central atravesa practicamente todo a 
área afectada pola zona Norte do parque, a case de 350 
metros ao Norte do aeroxerador ME-12. Ao Sur do 
Parque Eólico, transitan outras dúas liñas de alta 
tensión: Unha delas sitúase a menos de 300 metros do 
aeroxerador ME-12. 
Tamén, sitúanse liñas de Ferrocarril dirección A Coruña-
Vigo que ten paso ao longo do ámbito de estudo de 
Norte a Sur, polo Oeste da implantación do proxecto, 
cun ramal do ferrocarril que vai en paralelo á estrada AC-
523 que cruza o Parque Eólico. 
Cómpre reseñar a presenza do Parque Eólico en 
explotación denominado Cerceda, localizado a un 5 km 
ao Oeste e un de cuxos aeroxeradores se inclúe na 
poligonal do parque e a proximidade do parque 
industrial do Acevedo. 
Ao anterior hai que engadir que actualmente está a 
tramitarse en Augas de Galicia unha solicitude de 
autorización para o aproveitamento hidroeléctrico do 
lago das Encrobas (solicitude dunha concesión de augas 
superficiais para a instalación dun aproveitamento 
hidroeléctrico no Lago de Meirama (AC/11/177)). 
Todas estas infraestruturas fragmentan os hábitats e 
producen feísmo paisaxístico vulnerando o Convenio 
europeo da Paisaxe, cuxo propósito é animar ás 
autoridades públicas a adoptar políticas e medidas a 
escala local, rexional, nacional e internacional para 
protexer, planificar e xestionar as paisaxes europeas con 
vistas a conservar e mellorar a súa calidade e levar ao 
público, ás institucións e ás autoridades locais e 
rexionais a recoñecer o valor e a importancia da paisaxe 
e a tomar parte nas decisións públicas relativas ao 
mesmo, tendo sempre en conta a opinión da cidadanía, 
feito que non se producíu neste caso en relación a este 
parque. 

anexo II da Ley 42/2007 de patrimonio natural e da 
biodiversidade, e incluída baixo a clasificación que segue a 
Unión Internacional para a Conservación da Natureza 
(UICN), na poligonal do parque pódese atopar: 
Flora 
• Isoetes fluitans (E) 
• Narcissus cyclamineus (V) 
• Narcissus pseudonarcissus subps nobilis (V) 
Invertebrados 
• Elona quimperiana (E) 
• Geomalacus maculosus (V) 
• Macromia splendens (E) 
• Margaritifera margaritifera (E) 
• Unio pictorum (V) 
Anfibios 
• Chioglossa lusitanica (V) 
• Hyla arborea (V) 
• Rana iberica (V) 
• Rana temporaria subsp parvipalmata (V) 
Aves 
• Circus pygargus (V) 
• Emberiza schoeniclus subsp lusitanica (E) 
Mamíferos 
• Galemys pirenaicus (V) 
• Myotis bechsteini (V) 
• Rhinolophus ferrumequinum (V) 
• Rhinolophus hipposideros (V) 
As zonas forestais de frondosas autóctonas constitúen 
refuxio para aves como Buteo  buteo e Accipiter  nisus.  
En canto a réptiles tamen se atopa presente neste biótopo a 
Lacerta sechreiberi. 
Os grandes mamíferos están representados polas 
poboacións de lobo. 
Falla de avaliación da relevancia do sector forestal segundo 
a Lei 7/2012, de 28 de xuño 
O monte e as plantacións de piñeiros e eucaliptus constitúen 
o medio de vida de moitas das familias que viven e residen 
nos núcleos de poboación afectados. 
AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS E 
IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, 
MADEREIRAS E AGRO-GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN 
DO PROXECTO:  
Cómpre destacar a importancia económica das explotacións 
forestais e madereiras da área de afección do proxecto 
como complemento das economías domésticas e familiares. 
As rendas do sector forestal e a importancia deste ao PIB da 
Comunidade de Galicia e ao desarrollo da industria da 



Artigo 5 – Medidas xerais 
Cada Parte comprométese a: 
a. recoñecer xuridicamente as paisaxes como elemento 
fundamental do medio 
humano, expresión da diversidade do seu patrimonio 
común cultural e natural e 
como fundamento da súa identidade; 
b. definir e aplicar en materia de paisaxes políticas 
destinadas á protección, 
xestión e ordenación da paisaxe mediante a adopción 
das medidas específicas 
contempladas no artigo 6; 
c. establecer procedementos para a participación do 
público, as autoridades 
locais e rexionais e outras partes interesadas na 
formulación e aplicación das 
políticas en materia de paisaxe mencionadas na anterior 
letra b; 
d. integrar a paisaxe nas políticas de ordenación 
territorial e urbanística e nas 
súas políticas en materia cultural, ambiental, agrícola, 
social e económica, así 
como en calquera outra política que poida ter un 
impacto directo ou indirecto 
sobre a paisaxe. 
 
LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PARQUE EÓLICO 
MEIRAMA 
 
O parque prevé a súa localización enriba dunha 
entulleira formada por chans contaminados pola antiga 
mina de lignito. Tendo en conta as considerables 
remocións de terreo que implica a construción do 
parque eólico, con 8 aeroxeradores enriba dela, cómpre: 
1.- Garantir a estabilidade da entulleira: riscos de 
erosión,  abombamientos, afundimentos 
e gretas nos noiros da entulleira como consecuencia da 
corta de vexetación e a remoción de terras previstas coa 
conseguintes escorrentías. 
2.- Garantir que non se incremente a contaminación dos 
chans adxacentes derivada das remocións de terra das 
cimentacións, aperturas de viais…etc. e o control das 
escorrentías de augas aos cauces, xa que estarían a 
arrastrar e trasladar elementos químicos procedentes de 
chans contaminados. 
As augas provenientes da drenaxe da mina teñen unha 
acidez con  pH próximo a 4, cuxa orixe queda 

madeira foi obviado pola mercantil promotora. A estación 
eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as 
explotacións forestais e madereiras e as agro –gandeiras coa 
conseguinte perda da base territorial destas e a perda de 
rendementos. A fragmentación que produce a infraestrutura 
eólica resulta incompatible cos obxectivos da Política agraria 
comunitaria (PAC). A empresa promotora non avaliou os 
impactos do proxecto sobre destas explotacións económicas 
e como repercute a estación eólica nas economías familiares 
dos núcleos afectados 
Prexuizos singificativos para os seguintes hábitats 
prioritarios e de interés comunitario: 
*3110: Augas  oligotróficas cun contido de minerais moi 
baixo (Littorelletalia uniflorae) 
*4020*: Brezais húmidos atlánticos 
*4030: Brezais secos europeos 
9230: Quercus  robur e  Quercus  pyrenaica   
*91E0*: bosques aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  
excelsior. 
Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á 
Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora 
Silvestres. 
“Artigo 2 
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” 
Afección severa ás masas de auga soterradas, acuíferos e 
captacións de auga para consumo humano e as 
explotacións agro –gandeiras da poligonal do parque:  
non avaliado pola promotora.  
Vulneración flagrante da Directiva Marco dá Auga (DMA). 
AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO 
QUE GARANTA A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA 
SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS 
ACUÍFEROS: 
Non avaliado pola promotora. O inventario hídrico é moi 
deficiente e obvia a afección a cauces como o Rego do Porco 
e outros regos innominados. 
Afección severa ás masas de auga soterradas, acuíferos e 
captacións de auga para consumo humano e as 
explotacións agro –gandeiras da poligonal do parque:  



determinado pola presenza de  piritas, que en presenza 
de auga e osíxeno se  oxidan dando acedo  sulfúrico, que 
en contacto coas arxilas e lignitos da explotación, disolve 
diversos metais, ferro,  manganeso, aluminio, calcio e  
magnesio principalmente. A mercantil promotora non 
aporta datos sobre a composición físico –química actual 
dos chans nin avalía a incidencia das remocións dos 
terros para a instalación do parque sobre os curso de 
auga, o lago das Encrobas empregado agora para o uso 
de abastecemento de auga potable á cidade da Coruña e 
a súa área metropolitana.  
A mercantil Naturgy tamen obvia o emprego do lago e a 
súa entorna con fins de ocio e recreativos.  
Asemade tamen ignora a renaturalización consolidada 
que se produciu na entulleira e na entorna do lago con 
unha importante biodiversidade de fauna e flora. 
 
O PROBLEMA DAS AUGAS ÁCEDAS DE ESCORRENTÍA 
QUE SE XEREN DURANTE A FASE PREOPERACIONAL E 
DE CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO: Impacto non 
avaliado pola mercantil promotora.  
Dada a gran superficie ocupada por ano de entulleira, 
superior ás 20 Ha, estamos ante unha zona altamente 
contaminante, pois non debemos esquecer que tanto a 
gran cantidade de arxilas  caolinizadas como restos de 
lignito de zonas de difícil explotación selectiva, son 
materiais que achegan sólidos en suspensión e 
problemas de acidez. 
De feito é posible a contaminación do río Postigo, onde 
ían as  escorrentías da zona de vertedoiro ainda continue 
hoxe en día. De feito nun documento de D. Fernando 
Herranz Villa denominado “DEPURACION DE LAS AGUAS 
DE MINA. LIGNITOS DE MEIRAMA”, indicaba 
literalmente: 
“….estamos a empregar os seguintes métodos que evitan 
realmente toda posibilidade de contaminación: 
1) Cando o material contén restos de lignito faise unha 
selección, de tal forma que queden enterrados con 
arxilas, a fin de evitar a súa  oxidación e que en contacto 
coas augas de choiva dean verteduras acedas. 
2) As augas de choiva son controladas da mellor maneira 
posible facendo drenaxes que ven favorecidos ao dar ao 
proxecto do vertedoiro desde a súa orixe unha pendente 
lonxitudinal do 1 %, o que favorece esta rede de drenaxe. 
3) As áreas finalizadas son  recultivadas con plantacións, 
a fin de reducir a velocidade da auga e aumentar a 
retención para favorecer a evaporación…..”. 

non avaliado pola promotora.  
Afección ás zonas protexidas de auga potable (ZPAP) lineais 
e poligonais:  
non avaliado pola promotora.  
Afección severa e prexuizos significativos para humidais, 
charcas e brañas:  
impacto non avaliado pola empresa promotora a pesar da 
existencia de charlas permanentes, lagoas e humidais ou 
encoros como o de Vilasenín e Vilagudín e o lago das 
Encrobas. Tamen hai que ter en conta o pantano de San 
Cosmade. 
Prexuizos significativos e danos irreparables para a 
vexetación autóctona: 
Afección severa e prexuizos significativos e irreversibles para 
a bosque de ribeira. 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. 
Plan de Xestión do Lobo de Galicia.  
A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os 
hábitats das especies producindo prexuizos signifitcativos 
para unha especie de marcado carácter territorial. Os lobos 
son TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo no que 
non estean abertos a aceptar elementos novos, serán 
eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas naturais 
o son por esta causa. O Convenio de Berna relativo á 
Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, 
foi asinado en Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio 
incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente 
protexidas”, constando as prohibicións correspondentes no 
seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres 
características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a 
concepción da lista 9 única de especies e a incorporación da 
política conservacionista na planificación económica, 
especialmente no relacionado coa protección dos hábitats 
(artigos 3 e 4). O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade establece a protección para 
todas as especies amparadas por tratados e convenios 
internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo 
que en caso de non ter dita consideración estariamos ante 
un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do 
Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 
92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de 



Polo tanto, estamos ante un risco potencial de 
contaminación non previsto no proxecto da empresa 
promotora que prevé a desnaturalización e 
deforestación dos terreos da entulleira que axudarían a 
reter as escorrentías con metáis pesados cara os cauces 
e terreos adxacentes. Por outra banda, as obras de 
explanación, cimentación e apertura de viais alterarían 
non só a composición físico –química dos chans 
contaminados senon que ademais alterarían as 
pendentes e perfís do terreo. 
Polo tanto, a empresa debera aportar analíticas das 
augas superficiais e das masas de auga soterradas, así 
como un estudo detallado da composición físico –
química dos chans contaminados da entulleira e como o 
proxecto puidera incidir non só nas masas de auga e o 
cumprimento da Directiva Marco dá Auga senon tamen 
no consumo de auga potable do lago das Encrobas e o 
seu uso actual e potencial como área de ocio e de 
recreo. 
 

interese comunitario como o Lobo. 
AFECCIÓN SEVERA AO CAMIÑO DE SANTIAGO, CAMIÑO 
INGLÉS 
Case todos os aeroxeradores son visibles e afectan 
significativamente ao Camiño declarado Patrimonio da 
Humanidade pola Unesco. 
Afección significativa a roteiros: 
AFECCIÓN SEVERA Á RUTA PR-G-101 Roteiro Mariñan Costa 
da Égoa 
Afección severa ao patrimonio cultural. 
Descontextualización do mesmo. 
GA15024008 TÚMULO DO MONTE DE PANTÍN 1 
GA15024009 TÚMULO DO MONTE DE PANTÍN 2 
GA15024020 O CASTRO/OS CASTROS 
Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar 

 

 



 

Parque infantil abandonado á beira da central térmica de Meirama. A instalación de industrias con forte impacto ambiental e paisaxístico produce o éxodo da poboación hacia outros núcleos máis saudables e fermosos 

desde o punto de vista paisaxístico, xa que proporcionan benestar para as familias. 



 

Imaxe do proxecto. Exemplares de Quercus Robur afectados por un vial do proxecto. Pese a ser hábitats de interés comunitario a Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 

1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres obriga á súa conservación e mantemento nun estado favorable e non a súa eliminación. 



 

Imaxe do proxecto. Plantación forestal afectada polo aeroxerador nº. 12. As plantacións forestais contribúen ao sustento económico de moitas familias que residen nos núcleos 

rurais afectados e son un complemento importante das súas economías. Ademais o sector forestal é un sector estratéxico para a economía galega, tal e como indica a Lei 7/2012, de 

28 de xuño de Montes de Galicia. Impactos socieconómicos non avalidos pola mercantil promotora do parque eólico. 



 

Imaxes do proxecto que demostran o feísmo paisaxístico da área de afección do proxecto. O macro parque eólico Meirama só vén a acentuar este feísmo.  

 


