
¿Informáronche do parque eólico
"Do Cabazo", en Muros e Carnota?

¿Queres vivir no medio
dun parque eólico?

O que puidemos
descubrir...

Recreación dixital duns dos aeroxeradores que se pretenden instalar en Muros e Carnota



● En outubro 2020 Green Capital Power SL, do grupo Capital
Energy, iniciou tramites para a instalación do parque eólico Do
Cabazo no Ministerio para a Transición Ecolóxica, en Madrid.

● Consultaron ás autoridades de Galicia, ao Concello de Muros e a
varias institucións públicas e privadas, sen o noso coñecemento nin
oportunidade de participación. Ata o día de hoxe, o Concello de
Muros garda total silencio respecto diso.

● ¿Negocios multimillonarios ao noso custo? O proxecto ocupa as
nosas terras, a nosa paisaxe, a nosa tranquilidade e os nosos bens
comúns?

● Non estamos en contra das enerxías renovables, incluíndo a
eólica. Pero preocúpanos que se queiran implantar parques
eólicos xigantescos en calquera lado e de calquera xeito.

● Necesitamos un novo modelo enerxético, menos consumo, e sobre
todo unha planificación participativa, transparente, concertada
con criterios sociais, ecolóxicos, culturais e paisaxísticos.

A AVALANCHA DE PARQUES EÓLICOS CHEGA TAMÉN A MUROS…1



O proxecto tería unha subestación
eléctrica e unha liña de alta tensión
aérea de 9,1 kms de longo.

Os 9 aeroxeradores de 5,6 megawatios,
cunha altura de máis de 200 m (altura da
torre 125 m e diámetro das aspas de 162 m)
serían tres veces mais altos cos de
Paxareiras e dúas veces e media mais altos
ca catedral de Santiago.

A empresa Green Capital Power e o
Grupo Capital Energy, ambos con sede
en Madrid, pretenden construír o parque
eólico “Do Cabazo” nos concellos de
Muros e Carnota.
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Fonte: https://aldeaslibresdemacroeolicos.com/aldeas-libres/

AÍNDA ESTAMOS A TEMPO... 

https://aldeaslibresdemacroeolicos.com/aldeas-libres/


¿QUERES VIVIR DENTRO DUN PARQUE EÓLICO?

O polígono do parque eólico 

ocupa unha superficie de 1.857

hectáreas (18,5 millóns m2): a

maior parte de Serres, con centos

de casas, o centro de saúde, a

piscina municipal, o colexio, os

dous institutos, a igrexa, o

cemiterio, e Ventín, Eiroa e

Sestaio. 

3
Detalle da documentación do proxecto solicitado

Fonte: Ministerio de Transición Ecolóxica
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/

navServicioContenido

Dentro do polígono, o uso eólico prevalece

sobre calquera outro uso.

O polígono parece estar moi sobre

dimensionado porque así, realizada unha

recualificación urbanística inicial, podería ser

máis fácil a instalación de máis

aeroxeradores e/ou aínda máis grandes no

futuro.



PERDA DE VALOR DAS PROPIEDADES E PAGO DE PREZOS BAIXOS4
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● As casas e terreos situadas preto dun parque eólico perden
valor.

● As empresas eólicas pagan prezos moi baixos pola terra
ocupada polas vías e instalacións.

● Na primavera deste ano prendeuse lume a varias das áreas
onde se pretenden instalar os aeroxeradores.

● O parque eólico e os seus elementos, como as vías de
acceso, necesitan moito espazo. Invadirán o noso espazo
natural, forestal e agrario durante 30 anos prorrogables. 

Fonte: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2021/05/05/euro-metro-cuadrado-precio-

Fonte: http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/166025-efecto-

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2021/05/05/euro-metro-cuadrado-precio-irrisorio-ofrece-parque-eolico-instalarse-vegadeo/00031620232567895299330.htm
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/166025-efecto-eolicos-casas-poden-perder-50-valor-10km-distancia


● Os aeroxeradores marca Vestas modelo V162-5.6 MW emiten,

segundo o fabricante, un nivel de potencia sonora máximo de 104

dB(A). ¡Equivale a un concerto de rock en vivo!

● Emiten un amplo abanico de ruído día e noite que inclúe frecuencias

baixas e de infrason. O ruído interfire considerablemente coa calidade

de vida, provoca nas persoas problemas cardíacos e alteración do

sistema nervioso (tensión crónica, insomnio, perda de calidade de

vida, entre outros).

● A Organización Mundial da Saúde (OMS)* recomenda "reducir os

niveis de ruído producidos polos aeroxeradores por baixo de 45 dB

Lden, xa que o ruído dos aeroxeradores por enriba deste nivel

asóciase con efectos adversos para a saúde."

● Con todo, as leis en España** permiten para os eólicos nas zonas

residenciais niveis de ruído de 55 (+5) dB(A) durante o día e de 45

(+5) dB(A) durante a noite. Un nivel de 50 dB(A) é equivalente ao

volume dunha conversación normal.

RUIDO CONSTANTE5

Fonte: http://surdecantabrianatural.blogspot.com/2016/02/vivir-

Fontes:
* OMS 2018, Directrices sobre o ruído ambiental na rexión europea,
páxina 77 Wind turbine nois: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-
**  Real Decreto 1367/2007 del Ruido:
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf

http://surdecantabrianatural.blogspot.com/2016/02/vivir-cerca-de-un-parque-eolico-el.html
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf
file:///Volumes/Users/padreselva/Documents/Salva-la-Selva/Temas/Energias-renovables-Espan%CC%83a/Eolico/PARQUE%20EOLICO%20DO%20CABAZO%20DE%2050,40%20M/%20https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf


O Plan Eólico de Galicia do 2002 indica unha distancia mínima
dos eólicos respecto das casas de 500 metros. 

Con todo, esta norma está desactualizada e non contempla os
cambios técnicos en altura e potencia dos aeroxeradores
actuais. 

Cando se fixeron as leis, hai 20 anos, os muíños medían uns 50
m, mentres os aeroxeradores do parque Do Cabazo miden máis
de 200 m de altura. O seu impacto sonoro e visual é varias
veces superior.

LEIS ANTIGAS, FÓRA DA REALIDADE ACTUAL6

Distancia aprox. do aeroxerador mais

próximo aos núcleos poboados

segundo GoogleMaps:

• Serres/Vadernado 1,26 km
• Alivia 1,49 km (CA03)
• Ventin 913 m (CA03)
• Taxes 750 m (CA01)
• Louro (colegio) 1,64 km (CA01)
• Abelleira Priegue 1,17 kmn (CA08)
• Abelleira O Cruceiro 1,22 (CA07)
• Torea Lestón Abajo 1,1 km (CA09)
• Torea Lestón Arriba 980 m (CA09)
• Carnota Mallou 1,4 km (CA06)
• Carnota Vilar 1,47 km (CA06)

Desenvolvemento
do diámetro das
aspas.
Fonte: Vestas

https://docs.wind-watch.org/EnVentus_Product_Brochure_Vestas-150162.pdf


● IMPACTO VISUAL NA PAISAXE, convertida nun

polígono industrial. Tanto o benestar que nos dá

a paisaxe como a propia economía de turismo

quedan gravemente afectados. ¡Esixamos a

conservación das nosas paisaxes!

● EFECTO “DISCOTECA”: As aspas en

movemento ocasionan un efecto de luz e

sombra moi molesto. O parpadeo de luz pódese

producir nas mañás en Carnota e Serres e

polas tardes en Serres, Abelleira e Torea 

debido á localización dos aeroxeradores nas

cimas dos montes, a posición do sol e a súa

orientación ao leste ou oeste dos núcleos

habitados.

IMPACTO VISUAL E EFECTO "DISCOTECA" 7

Imágen: Fila de aeroxeradores en Paxareiras. Os parques eólicos converten a paisaxe
considerablemente e emiten moito ruído



● O proxecto é incompatible coas leis

ambientais e a Rede Natura 2000 da Unión

Europea.

● Chega ata o límite do Monte e da Lagoa das

Xalfas de Louro, unha zona de 1.096 hectáreas

entre os municipios de Muros e Carnota con

dobre protección ambiental: É un Lugar de

Importancia Comunitaria (LIC) e unha Zona

de Especial de Conservación ( ZEC) que

alberga unha grande cantidade de especies de

plantas, invertebrados, peixes, anfibios, réptiles,

aves e mamíferos protexidos e catalogados

tanto a nivel de Galicia como Español e da

Unión Europea.

● Outra área protexida afectada é a ZEC

CARNOTA-MONTE DO PINDO, área prioritaria

para a avifauna en Galicia. 

AFECTA ÁS ÁREAS PROTEXIDAS8

Ver Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, Cap.2.10 LIC Monte e Lagoa de Louro 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-
32224.pdf



● Os Concellos de Muros e Carnota son importantes destinos

turísticos e o turismo é unha das fontes de emprego e ingresos 

máis importantes da economía local

¿TURISMO DUN POLÍGONO EÓLICO?9
https://www.economiadigital.es/galicia/politica/la-costa-da-morte-entre-

el-turismo-sostenible-y-los-parques-eolicos_573815_102.html 

● Os núcleos de Muros, Serres, Louro,

Carnota, Abelleira e Esteiro, coa súa

arquitectura, a súa oferta hostaleira e

gastronómica, as praias, os montes e a

paisaxe coa súa tranquilidade son os

principais atractivos da zona.

● ¿Quen quere pasar as súas vacacións

ou tempo libre nun polígono eólico,

entre o ruído constante que xeran os

aeroxeradores e as perturbacións que

causan co seu constante movemento?



● Para transportar e instalar nas cimas dos montes as partes enormes - p.ex. as aspas, que miden 79,35 m de

longo cada unha e non son desmontables- hai que construír unha ampla rede de vías temporais e

permanentes. E ademais construiríanse plataformas, subestación eléctrica, etc. 

● Moveríanse grandes cantidades de terra e pedras, eliminaríanse rochas, compactaríanse e drenarían os

chans, os cursos de auga serían afectados, cortaríanse as árbores, etc. 

● A paisaxe natural converteríase nun parque industrial.

CONSTRUCIÓN DE VÍAS DE ACCESO PERMANENTES10

●  Arriba, nas cimas dos montes,
nacen as fontes de auga
potable que abastecen os
nosos sistemas de auga
veciñal e local. Encher,
compactar e drenar os chans
pon en perigo a nosa auga,
tanto en cantidade como en
calidade. ¡A auga é vida, hai
que coídala!



● Os aeroxeradores poden prender lume e provocar

incendios. Uns exemplos: 
● 2012, un aeroxerador defectuoso provocou un incendio

forestal no monte Tremuzo, entre Esteiro e Outes. 
● Xuño 2017, un raio provocou un incendio nun muíño eólico en

Peñas de San Pedro, en Albacete. 
● Xullo 2018, un aeroxerador en chamas provocou un incendio

en Aguilar de Codés, en Navarra. 
● Decembro 2018, arde un aeroxerador en Gran Canaria. 
● Decembro 2020, outro aeroxerador fíxose fume en Viveiro. 
● Marzo 2021, un aeroxerador en chamas provocou un lume no

Monte Faro, preto de Chantada. 
● Abril 2021, en Villalba del Rey, en Cuenca, e outro en

Castropodame, no Bierzo, incendiou un piñeiral. 
● Tamén se poden desintegrar as aspas como pasou p.ex. en

decembro 2017 con varios aeroxeradores no parque eólico

Peña Alta ou dobrarse as torres como pasou no PE El

Canto, ambos en Burgos. (Lista non completa) 

ACCIDENTES E INCENDIOS11

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/27/fuego-iniciado-
aerogenerador-calcina-veinte-hectareas-outes/0003_201203G27P13991.htm



¿ONDE ESTÁ O LÍMITE?

       Fonte: Documento inicial do parque eólico Maragouto
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido
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En Muros e nos concellos arredor (de Carnota,
Serra de Outes e Mazaricos) xa existen ou están
autorizados 13 parques eólicos con 383
aeroxeradores. Ademais, hai uns 21 novos
parques eólicos en tramitación ou en consulta -
entre eles o proxecto " Do Cabazo" - que suman
122 aeroxeradores enormes. Ver tamén táboa na
páxina seguinte.

¿Pódense ocupar todos os lugares onde sopra o
vento? Porque non se constrúen aeroxeradores nas
cidades onde se consome a maior parte da
enerxía?

Recreación dixital dun
aeroxerador no centro

de Vigo
Fonte: 

https://www.facebook.com/rural

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido
https://www.facebook.com/ruralcontemporanea


SITUACIÓN LEGAL 13
● O parque eólico "Do Cabazo" atópase fóra das

áreas establecidas polo Plan Sectorial Eólico de
Galicia (aprobado en 1997 e modificado en 2002) polo
cal a Xunta informou " negativamente" sobre o
proxecto.

● Con todo, como o proxecto conta cunha potencia
maior de 50 MW, a tramitación do proxecto está en
mans do Ministerio de Transición Ecolóxica, en
Madrid, e a Xunta soamente é unha das institucións
consultadas e o seu informe é “un máis” e non é
vinculante. 

● Cos diferentes cambios de leis nos últimos anos, agora
todas as terras rústicas sen protección de Galicia
son espazos aptos para parques eólicos, segundo
informa o Observatorio Eólico de Galicia da
Universidade de Vigo. 

● A "LEI 9/2021 de Simplificación administrativa e de
apoio á reactivación económica de Galicia” permite
instalar parques eólicos con capacidade “tractora”
practicamente en todo o territorio Gallego.Elaborado con los datos del Rexistro Eólico de Galicia

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439

Cadro: Parques eólicos en Muros e concellos do contorno

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9


Mentres a nosa factura da luz aumenta cada mes, inversores
e empresas fan negocio a conta dos nosos petos e da nosa
calidade de vida.

Green Capital Power SL pertence ao Grupo Capital Energy. O
seu propietario, Jesús Martín Buezas, é un ex-xenro de
Florentino Peréz, director da multinacional ACS e presidente do
Real Madrid Club de futbol.

Capital Energy presentou solicitudes para uns 175 diferentes
parques eólicos e fotovoltaicos en toda España*. En Galicia, a
empresa impulsa 40 proxectos eólicos.

¿Cal é o modelo de negocio de Capital Energy?

Non se sabe. De momento, o grupo soamente ten un parque
eólico inaugurado en toda España. Pode ser que o seu negocio
sexa especular con concesións públicas enerxéticas, como
escribe O País**. P.ex. captar lugares para a instalación de
proxectos de enerxías renovables e vendelos posteriormente
a outras empresas ou fondos de investimento. 
* https://senat.compromis.net/files/2020/06/05062020-expedients-renovables-tramitacio.pdf

** https://elpais.com/economia/2021-02-05/el-aspirante-a-rey-midas-de-las-renovables.html

¿LLUCRO AO NOSO CUSTO?
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/empresar
ios-renovables-espana.html
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Difundir información

sobre o proxecto eólico

Do Cabazo, p.ex.

verbal, por Whatsapp,

Facebook, Twitter,

Instagram,... 

para que se coñeza

1 2

Se non estás de acordo

co proxecto eólico,

redactar e presentar

alegacións en contra.

Un modelo de

alegacións atoparase

pronto na nosa páxina

Facebook....

Contáctar: apuntaedeabelleira@gmail.com
https://www.facebook.com/apuntaedeabelleira/

15
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Falar con veciños,
autoridades,

concelleiras e
alcaldes. Defender as
nosas bases de vida,

a paz social, a
paisaxe, o medio

ambiente

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/outes/2019/11/09/vecinos-
outes-preparan-alegaciones-parques-eolicos/0003_201911B9C2993.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/outes/2019/08/24/concello-
outes-ofrece-asesoramiento-afectados-nuevo-parque-

eolico/00031566647895791271359.htm

mailto:apuntaedeabelleira@gmail.com


¡Moitas grazas!
Agosto 2021

Contáctar: apuntaedeabelleira@gmail.com

https://www.facebook.com/apuntaedeabelleira/



https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido

Esquerda: Información dispoñible na páxina web
do Ministerio para a Transición Ecolóxica, en
Madrid.
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