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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15008 A Coruña 

 

Asunto: Alegacións ao Acordo do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a 

información pública 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 e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese 

autonómico) do proxecto do parque eólico Monte da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (expediente 

IN408A 2019/105). DOG Núm. 47 de 10 de marzo de 2021. 

 

Don/Dona ________________________________ con DNI. Número ________________________, con domicilio a 

efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________, na condición de persoa directamente 

afectada por este parque eólico. 

EXPÓN: 

Á vista do expediente arriba referenciado relativo ao proxecto do parque eólico Monte dá Croa, por medio do presente 

escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

1.- 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”. 

“Artigo 6 

1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación 

necesarias que implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros 

plans de desenvolvemento, e as apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que respondan 

as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes nos lugares. 

2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a 

deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies 

que motivasen a designación das zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que 

respecta a os obxectivos da presente Directiva. 
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3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, 

poida afectar de forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e 

proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos de 

conservación do devandito lugar. Á vista das conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao 

disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes só se declararán de acordo con devandito plan ou 

proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se procede, tras sometelo 

a información pública”. 

2.- Impactos ambientais severos. 

 Impacto  severo e incompatible cos Hábitats Prioritarios e de Interés Comunitario 

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, reflectida no Real Decreto 1193/98 do 12 de Xuño de 1998 e desenvolvida no Manual de Interpretación dos 

Hábitats da Unión Europea EUR 25 de abril de 2003 e a tradución ao castelán do mesmo polo Ministerio de Medio 

Ambiente en 2006. 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. 

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 establece no seu 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”. 

A promotora recoñece afección a hábitats prioritarios e outras formacións vexetais de interese comunitario durante a 

fase de construcción. 

Predominancia de brezais secos europeos, código 4030 da Directiva 92/43CEE e Bosques  aluviales 91E0* Bosques  

aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior 

Esta formación correspóndese coa asociación  Alpecurus  pratensis,  Sanguisorba officinalis, correspondente á 

comunidade de prados de sega de baixa altitude, código 6510 da Directiva 92/43CEE. 

4030  Ulici  europaei- Ericetum  cinereae  

4090  Cytisetum  striati  

4020  Cirsio  filipenduli- Ericetum  ciliaris 

4020  Carici  binervis- Ericetum  ciliaris 

Matogueiras húmidas (4020*) e turbeiras/brañas (7110* e 7140).3110  Eleocharitetum  multicaulis 

O aeroxerador MC-04 e as súas infraestruturas asociadas aséntase directamente sobre estes hábitats. 

 Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco da Auga (DMA). Falla dun 

estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que permita determinar a non afectación á acuíferos. 
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A área de afección  do  proxecto está regada por varios leitos, entre eles o  rego de  Cambeda e Rego de Berdoias. 

O parque eólico proxectado, afectaría co vial de acceso ao Río de  Campeda, na conta do río Grande, construíndo para 

o seu  cruzamiento a correspondente drenaxe transversal. 

Esta masa de auga aparece codificada por Augas de Galicia no plan hidrolóxico Galicia-Costa como ES014 

NR16301501.00 Rego de  Campeda  ou San  Maguedo, Sistema de explotación Río Grande, ría de Camariñas e costa 

da Coruña ata Río Anllóns. 

O  cruzamiento realizado polo vial sobre o río, faríao pola súa zona de fluxo preferente. A EMPRESA RECOÑECE A 

AFECCIÓN AOS RECURSOS HÍDRICOS. 

“Modificación da rede hidrolóxica nas  microcuencas afectadas. Pode producirse puntualmente como consecuencia da 

construción de viais e gabias. Cabe destacar que cada un dos parques afecta potencialmente a unha  microcunca 

distinta e que non se ten constancia que nos outros parque estean a producirse afeccións en fase de funcionamento 

sobre a rede  hidrográfica….. No caso do Parque Eólico Monte dá Croa o deseño do proxecto, a distancia e/ou 

disposición das distintas obras con respecto aos cursos fluviais, ademais de instalar as necesarias obras de drenaxe, 

garanten a non afección aos cursos fluviais tanto en fase de obra como en funcionamento, excepto o  cruzamiento que 

se realiza co vial de acceso aos aeroxeradores 1, 2 e 3 sobre o  rego de  Campeda ou San  Maguedo, onde se 

instalarán as correspondentes  infraesctructuras” 

 Afección á Rede Natura: 

A zona de afección do proxecto do Parque Eólico Monte dá Croa está localizada nos municipios de Vimianzo e 

Dumbría (A Coruña). Os espazos naturais máis próximos son o LIC ES1110008 Carnota – Monte Pindo e o LIC 

ES1110005 Costa da Morte, declarados para formar parte da Rede Natura 2000 segundo o Decreto 72/2004, do 2 de 

abril. 

 Afección severa á avifauna: 

As especies  Chioglossa  lusitanica,  Hyla  arborea e Ra  iberica están consideradas como “Vulnerables” polo Catálogo  

Galego de Especies  Ameazadas. Casi ameazada (NT): Falco subbuteo 

2 especies catalogadas como “Vulnerable”: Rhinolophus  ferrumequinum e  Myotis  myotis. Vulnerable (VU): Circus  

pygargus, Streptopelia  turtur 

 Afección severa ao patrimonio cultural: 

- Castro das Barreiras 

- Castro da Cerca 

- Castro Citania de Vilaseco 

- Mámoa A Casota 

- Necrópolis Megalítica Alto do Cabral 

- Mámoa do Chan das Lagoas 1 

- Mámoa do Chan das Lagoas 2 

- Mámoa do Alto da Cruz 1 
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 Patrimonio cultural inmaterial: sin avaliar. 

 Afección severa aos valos tradicionais de pedra en seco: sen avaliar. Impacto moi severo na área do 

aeroxerador 04. 

 Afección paisaxística moi severa: 

O relevo da zona caracterízase pola presenza de perfís suaves con  cordales de altitudes inferiores a 550. A instalación 

divídese entre tres montes da contorna, Monte de Vilariño que acolle tres das máquinas proxectadas con  altiudes que 

non superan os 300 metros (Alto  Salgueiras a 281  m). Un pouco máis ao sur, o aeroxerador  MC-04 está situado 

sobre os montes dá Serra e canta con altitudes similares ao anterior. E o resto das infraestruturas se  situan dacabalo 

do Monte dá Croa onde nos atopamos con altitudes algo superiores chegando a alcanzar algo máis dos 400 metros. 

Tendo en cuenta a existencia doutras instalacións eólicas na contorna do proxecto, a construción do parque eólico 

Monte dá Croa supón un incremento significativo en canto á visibilidade, debido a que desde o miradoiro de San 

Bartolomeu xa poden observarse máis aeroxeneradores e as súas infraestruturas de evacuación. 

A área de afección comprende as superficies anexas ocupadas polos parques eólicos existentes e en tramitación e 

varías liñas eléctricas, de media e alta tensión. O impacto paisaxístico é moi severo, descomunal e incompatible 

co benestar dás familias que habitan nos núcleos ao redor. 

 IMPACTOS SEVEROS SOBRE A AVIFAUNA 

Circus  pygargus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Circus  cyaneus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Hábitat: presente fundamentalmente en zonas de matogueira e vexetación de baixo porte en áreas de montaña ou 

media montaña. 

Circaetus  gallicus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Hieraaetus  pennatus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Milvus  migrans 
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Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Aegypius  monachus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Gyps  fulvus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Falco  peregrinus 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Falco  columbarius 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Bubo  bubo 

Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Especie en Réxime de Protección Especial 

Destaca polo seu interese e por ser unha especie propia dos hábitats afectados pola implantación do parque o  Circus  

pygargus con presenza documentada na zona, e que está catalogada como vulnerable no Catálogo  Galego de 

Especies  Ameazadas. Ademais destas, están presentes ou potencialmente presentes distintas especies de aves 

rapaces planadoras entre a que destacamos o aguia  culebrera  Circaetus  gallicus, cuxos hábitos de voo que a fan 

susceptible de chocar cos aeroxeradores e outras como Buteo  buteo e de Falco tinnunculus. 

Hai que ter en conta ao respecto a SENTENCIA: 00311/2020, de 11 de decembro de 2020 do TSXG 

(PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 0007342 /2019): 

"O impulso da enerxía eólica debe planificarse evitando toda posíbel interferencia para a ampliación da Rede Natura, 

salvando o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades do Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), sen que 

poidan situarse os parques eólicos e logo pretender ampliar a Rede Natura cando as especies a protexer non entenden 

de planeamentos ou fronteiras, polo que as zonas ecoloxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra, sen 

que poda haber espazos protexidos rodeados de muíños".  

 O impacto sobre a fauna é severo e incompatible. 

Existen outras especies ameazadas con algunha categoría de protección e que resultarían afectadas polo proxecto 

eólico. 
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 Afección severa para as vidas e o benestar dás familias que viven nos núcleos ao redor do parque 

eólico e do conxunto das infraestruturas eólicas xa presentes na área de actuación.  

Aumento do ruído ambiental polo cúmulo de parques eólicos e infraestruturas asociadas presentes na entorna 

e pola existencia doutras infraestruturas que fragmentan a paisaxe producindo feísmo, fragmentan os hábitats 

coa conseguinte perda de biodiversidade, factores que afectan á saude e ao benestar dás familias. 

Ao norte: 

-  Cambeda, a unha distancia aproximada de 1.020  m do aeroxerador  MC-01. 

-  Cubes, a unha distancia aproximada de 945  m do aeroxerador  MC-01. 

-  Rasamonde, a unha distancia aproximada de 1050  m do aeroxerador  MC-01. 

-  Vilaseco, a unha distancia aproximada de 650  m do aeroxerador  MC-04. 

- O Vilar, a unha distancia aproximada de 910  m do aeroxerador  MC-04. 

Ao leste: 

- Lavandeira, a unha distancia aproximada de 735  m do aeroxerador  MC-04. 

-  Padreiro de Arriba, a unha distancia aproximada de 1195  m do aeroxerador  MC-04. 

- Regoelle, a unha distancia aproximada de 1990  m da subestación do parque. 

Ao sur: 

-  Piñeiros, a unha distancia aproximada de 920  m do aeroxerador  MC-03. 

-  Sanfíns, a unha distancia aproximada de 1150  m do aeroxerador  MC-02. 

-  Paizás, a unha distancia aproximada de 1390  m do aeroxerador  MC-03. 

- A  Boudañeira, a unha distancia aproximada de 905  m do aeroxerador  MC-07 e a 1950 m do aeroxerador  MC-06. 

-  Sarteguas, a unha distancia aproximada de 1010  m do aeroxerador  MC-07. 

- Paradela, a unha distancia aproximada de 1390  m da subestación do parque. 

Ao oeste: 

-  Sanfíns, a unha distancia aproximada de 1095  m do aeroxerador  MC-03. 

- Caxadas, a unha distancia aproximada de 1580  m do aeroxerador  MC-02. 

- Matadoiro municipal, a unha distancia aproximada de 825  m do aeroxerador  MC-04. 

- Rego dous  Podres, a unha distancia aproximada de 940  m do aeroxerador  MC-04. 

- A Casanova, a unha distancia aproximada de 640  m da torre de medición  TM-1 e a 850 m do aeroxerador  MC-05. 

- Romar, a unha distancia aproximada de 590  m da torre de medición  TM-1 e a 900  m do aeroxerador  MC-05. 

-  Caforra, a unha distancia aproximada de 2400  m da subestación do parque. 
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*Barro de  Abaixo, a case 524 metros da máquina  BA1. 

A mercantil promotora recoñece prexuizos para as familias que viven e residen nos seguintes núcleos de 

poboación. Agora ben, cómpre indicar que, con independencia do maior o menor número de habitantes, todas 

as persoas teñen dereito á protección da saúde e ao benestar persoal e social, polo que non se poden 

minimizar os impactos da manchea de infraestruturas eólicas existentes na zona en base a que os núcleos 

están dispersos e/ou teñen poucos habitantes. 

 Afección ás familias que viven e residen nos núcleos próximos ao proxecto en relación ao impacto 

paisaxístico, acústico e electromagnético. Afección severa ao benestar individual e grupal das familias 

que viven e residen nos núcleos afectados. 

A mercantil promotora recoñece impactos significativos para os núcleos de  poboación afectados polo  p.e. Monte da 

Croa: ruídos dás  voaduras  puntuais durante a fase de  execución  do parque, contaminación acústica e 

electromagnética durante o  funcionamento, ou efecto de “sombra” dás  pás,  alteracións dúas  sinais de radio e 

televisión… etc.  Ao que  hai que  engadir ou impacto  paisaxístico que  hai que convivir co ou resto dá vida… 

3.- FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO E PERDA DE BIODIVERSIDADE. FALLA DE AVALIACIIÓN DOS 

IMPACTOS GLOBAIS, SUMATIVOS E ACUMULADOS DE TODAS AS INFRAESTRUTURAS. O proxecto debe ser 

retirado de xeito definitivo por: 

Dentro dos municipios de actuación localízanse os seguintes proxectos sectoriais: 

- Dumbría: 

*Parque eólico  Paxareiras II E (Filgueira) 

*Parque eólico  Paxareiras II D (Ameixenda) 

*Parque eólico Ponche Rebordelo 

*LAT 66  kV Sub. Mazaricos – Sub.  P.E. Ponche Rebordelo 

*Parque eólico  Valsagueiro 

*Modificación  do  aproveitamento hidroeléctrico Ponche Olveira II non río Xallas 

*Modificación  do  aproveitamento hidroeléctrico  Novo Castrelo no río Xallas 

*Modificación  do  aproveitamento hidroeléctrico non río Xallas, Salto de  Fervenza II  

* PS  LAT 66  kV  PEOS  Montetourado e  Eixo Monte Ou  Tourado – Subestación colectora  Regoelle 20-66/220  kV 

-Vimianzo: 

*L.A. T. 220  kV Vimianzo-Mazaricos 

*L.A. T. 220  kV Mesón – Vimianzo 

*Parque eólico Ponche Rebordelo 

*Parque empresarial de Vimianzo 

*L.A. T. 66  kV Subestación Vimianzo-Subestación  PEO Muxía 
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*Parque Eólico Monte  Tourado- Eixe 

*PS  LAT 66  kV  PEOS  Montetourado e  Eixo Monte  O Tourado – Subestación colectora  Regoelle 20-66/220  kV 

*Parque Eólico  Miñón 

*Proxecto Sectorial  LAT 66  kV evacuación  PE  Miñón 

*Parque eólico Alto dá Croa. 

Ao anterior hai que engadir outras infraestruturas como as estradas, camiños, antenas de telefonía…etc. 

OUTROS PARQUES PRESENTES NA ZONA EN EXECUCIÓN OU TRAMITACIÓN. FALLA DE AVALIACIÓN 

GLOBAL: 

Os proxectos en tramitación son: 

• L.A. T. 220 kV SET. DUMBRÍA A SET.  REGOELLE. Titular: Ferroatlántica. 

•  L.A. T. 66  kV SET MONTE  TOURADO A SET COLECTORA  REGOELLE. Titular: Naturgy 

• Parque Eólico  Miñon. Titular:  Greenalia 

• Parque Eólico Monte  Tourado- Eixe. Titular:  Naturgy 

• Parque Eólico Monte  Tourado. Titular:  Norvento 

• Parque Eólico Alto dá Croa II. Titular:  Greenalia 

Os proxectos existentes son: 

•  L.A. T. 220  kV Vimianzo-Mazaricos. Titular: Rede Eléctrica de España 

•  L.A. T. 132  kV Mazaricos-Ponche Rebordelo: Titular: EDP 

• Parque Eólico Ponche Rebordelo: Titular: EDP 

• Parque Eólico Ponche  Valsagueiro: Titular: EDP 

• Parque Eólico Monte Redondo: Titular:  Naturgy 

• Parque Eólico Singular Ou  Barrigoso: Titular:  Concello de Vimianzo As liñas de alta tensión existentes e en proxecto, 

todas son de torres de  celosía metálicas, con diferentes configuracións de circuítos e alturas de apoios. 

 INCREMENTOS DE NIVEIS SONOROS 

No caso do parque eólico Monte dá Croa o nivel de emisión sonora dos aeroxeradores é de 107,5  dB para o modelo 

V126 de 3,45  MW e de 106,7  dB para o modelo V136 de 4,2  MW, medidos cunha velocidade de vento de 10  m/ s e a 

unha altura de 10 m sobre o chan sobre a base da torre, e vaise a considerar o mesmo nivel sonoro para os parques 

dos arredores. 

Por outra banda, o parque eólico máis próximo ao de Monte dá Croa é Monte  Tourado- Eixe. A distancia mínima 

existente entre aeroxeradores de ambos os parques é de 1.200 m. 
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FALLA A AVALIACIÓN GLOBAL, SUMATIVA E ACUMULADA DA TOTALIDADE DE TODAS ESTAS 

INFREAESTRUTURAS E NIVEL DE RUIDO ACUMULADO SOBRE AS VIVENDAS DAS FAMILIAS DOS NÚCLEOS 

AFECTADOS E SOBRE A AVIFAUNA. O ESTRÉS QUE PODE XERAR A PRESENCIA DE TANTA 

INFRAESTRURURA NA MESMA ÁREA XEOGRÁFICA NON SE TIVO EN CONTA. 

A actividade de produción de enerxía eléctrica non pode ser allea a formulacións ambientais de forma tal que a auga 

dos nosos ríos, a forza do vento ou a calor proveniente do sol, son fontes limpas e inesgotables de produción de 

enerxía eléctrica que por iso son fomentadas polos estamentos públicos. Precisamente para conseguir eses 

obxectivos, protexer o medio ambiente e garantir unha subministración eléctrica de calidade, entre outros mecanismos 

está a avaliación ambiental dos proxectos industriais, que non pode ser burlada mediante a división ou fragmentación 

articiosa destes para eludir a finalidade prevista na normativa que a regula. 

4.- Afección severa ao patrimonio cultural. 

 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR. 

O proxecto eólico fica nas inmediacións de diversos bens do patrimonio cultural. A descontextualización do patrimonio 

cultural é evidente. 

5.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLO 

PARQUE EÓLICO MONTE DÁ CROA. 

Os terreos situados no termo municipal de Vimianzo réxense polas Normas Subsidiarias de  Planeamento do 1 de xullo 

de 1994. De acordo con esta normativa, os terreos ocupados polo parque atópanse clasificados como: 

- Chan Non Urbanizable de Protección de Zonas Forestais. 

- Chan Non Urbanizable de Protección de Ríos e Zonas Húmidas. 

- Chan Non Urbanizable de Protección de Espazos Naturais. 

- Chan Non Urbanizable Común. 

Os terreos situados no termo municipal de Dumbría réxense polo Plan Básico Autonómico do 26 de xullo de 2018, xa 

que non dispón de plan propio. De acordo con esta normativa, os terreos ocupados polo parque atópanse clasificados 

como: 

- Chan Rústico de Protección Infraestruturas (viarias) 

- Chan Monte Veciñal Mancomunado 

- Chan de Policía de Leitos 

- Chan de Protección de Patrimonio 

O Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia indica que cando un terreo, polas súas 

características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial protección, aplicaranse os 

distintos réximes de forma complementaria, PREVALECENDO O QUE OUTORGUE UNHA MAIOR PROTECCIÓN 

(que por suposto non é o eólico). 

“Artigo 34.4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, 

aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria”. 
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Ao anterior hai que engadir a prevalencia dá protección ambiental do Artigo 2 da  Lei 42/2007,  do 13 de  decembro,  

do Patrimonio Natural e dá  Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta  lei: 

f) A prevalencia dá protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e vos  supostos básicos dá  

devandita prevalencia”. 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 

21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.  Hai hábitats 

prioritarios e hábitats de interese comunitario pero ambos vos  dous tipos gozan dá protección  do  artigo 2  desta 

directiva,  isto  é: 

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. 

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. 

6.- A prevalencia da protección ambiental da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos 

ecosistemas para o benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  geodiversidad mediante a conservación dos hábitats naturais 

e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para ese fin terán en conta as esixencias económicas, sociais 

e culturais, así como as particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das 

especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade 

xeolóxica e da paisaxe (…). 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita 

prevalencia. 

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 

7.- O PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA 
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Á vista da multitude de proxectos eólicos que se están a tramitar arestora por parte da Xunta de Galicia están a 

producirse importantes desaxustes entre a realidade actual e o contexto contemplado no Plan Sectorial Eólico de 

Galicia (páxina 91 da Memoria), que indica literalmente: 

"En cualquier caso, la Revisión del Plan Sectorial Eólico de Galicia está concebida no sólo en esos términos de 

complementariedad requeridos por la L.O.T. sino que, asimismo, se sujeta a los Principios de mínima incidencia 

territorial y de máxima compatibilidad con los Planes Generales de Ordenación Municipal". 

Non estamos por tanto no ano 1997, na data de aprobación do Plan Sectorial eólico nin estamos ante unha 

planificación eólica de mínima incidencia territorial nin de máxima compatibilidad cos Plans Xerais de Ordenación 

municipal. 

A realidade é que estamos ante a tramitación numerosa de proxectos eólicos tanto autonómicos como estatais que 

inciden directamente e de xeito importante na vida das familias que viven e residen no medio rural, afectando de forma 

importante aos seus medios de vida, e que son totalmente incompatibles coas clasificacións urbanísticas municipais. 

A realidade é que a Xunta de Galicia está a favorecer a implantación de parques eólicos de forma indiscriminada dentro 

das Áreas de Desarrollo Eólico, rodeando os núcleos con turbinas que acadan unha altura de case tres veces a 

catedral de Santiago e deixando ás aldeas sen horizontes, incumprindo de facto o Convenio europeo da Paisaxe que 

incide no dereito da cidadanía a ser consultada sobre os obxectivos de calidade paisaxística. Isto incide directamente 

no benestar e na saúde das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados, que vén condiconada as súas 

vidas, o seu espazo vital e os seus horizontes, polos intereses de empresas alleas que só buscan explotar un recurso 

co mínimo custo e maximizando beneficios, á costa dás familias e dos recursos comúns de todas as persoas e familias 

galegas. 

Por outra banda, cómpre recordarlle que moitas das mercantís promotoras de proxectos eólicos en Galicia incluso 

semellan vinculadas a negocios en paraísos fiscais como pode ser a propia Naturgy, Iberdrola…etc., o que dá idea da 

responsabilidade social corporativa e a ética destas, polo que non ten sentido a complicidade da Xunta de Galicia con 

estas empresas a custa de sacrificar o benestar das familias e as aldeas do rural de Galicia. 

Ademais a Lei 5/2017, do 19 de outubro modificou a Disposición transitoria segunda relativa da Lei 8/2009, do 22 de 
decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, relativa ás Áreas de desenvolvemento eólico para incorporar nestas ás áreas de reserva e 
áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico de Galicia vixente. 
 
Sen embargo, e a pesar desta e doutras recentes modificacións continúa sen someterse o Plan Sectorial eólico á 
avaliación ambiental estratéxica que esixe a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental para todos os 
plans e programas, manténdose a planificación sectorial eólica galega fóra desta lei. 
 
Por outra banda, o contido do Plan Sectorial Eólico de Galicia nunca chegou a publicarse no DOG para público e xeral 

coñecemento das súas afeccións, cos conseguintes prexuizos que se están a ocasionar arestora para as familias que 

viven e residen nos núcleos rurais de Galicia, que descoñecen na meirande parte dos casos as afeccións eólicas que 

teñen á beira das súas casas e terras (o seu medio de vida), vulnerándose así o artigo 9.3 da Constitución española 

que refírese a un principio tan básico dunha Democracia como é a publidade das normas. Así temos o caso de que os 

Plans urbanísticos municipais sí se publica o contido íntegro dos seus textos nos boletíns oficiais, pero o Plan Sectorial 

eólico de Galicia, de carácter supramunicipal e máxima incidencia territorial non. 

Semella que Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais non aplica a lei 21/2013, de 9 de outubro 

de avaliación ambiental, o que resulta cando menos moi preocupante tendo en conta o tempo transcorrido desde a 

aprobación do Plan Sectorial eólico no ano 1997, os cambios normativos acaídos desde entón e a situación de 
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vulnerabilidade e crise climática que se está a producir arestora. Por outra banda, está a esquecer o principio 

precautorio en materia ambiental que debera imperar sobre a planificación territorial, en consoancia coa normativa 

ambiental vixente. 

Segundo o Rexistro eólico de Galicia que se pode ver neste enlace: 

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

Cómpre salientar que a delimitación das Áreas de Desarrollo Eólico (ADEs) do anterior enlace, non coinciden coas do 

enlace que a seguir se indica: 

 http://www.inega.gal/enerxiasrenovables/eolica/plansectorialeolico.html?idioma=es  

O feito de que non coincidan as superficies das ADEs dá lugar a pensar que hai dous Plans Sectorias eólicos, polo que 

a Xunta de Galicia debe aclarar de inmediato cal é o Plan sectorial eólico vixente e as delimitacións das ADEs. Por 

outra banda, tras a incorporacións ás ADEs das áreas de investigación e reserva, as novas ADE resultantes desta 

incorporación non están xeoreferenciadas nin delitimadas topográficamente con un sistema de coordenadas XY, polo 

que xera moita inseguridade xurídica na cidadanía e indefensión para esta. Cómpre por tanto e sen demora, que o 

órgano substantivo, isto é, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais publique no DOG as 

ADEs actualizas e xeoreferenciadas.  

Así a Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e 

o Fondo de Compensación Ambiental indica:  

Disposición transitoria segunda. Áreas de desenvolvemento eólico.  

1. En tanto non se modifique o Plan sectorial eólico de Galicia, considéranse áreas de desenvolvemento eólico as 

áreas de reserva e áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico 

de Galicia vixente.  

 

Sen embargo, a nova delimitación das ADE froito desa modificación e nova ampliación non foi publicada no DOG e 

tampouco estas actualmente vixentes están delimitadas nin xeoreferenciadas. 

Isto xera falla de seguridade xurídica entre a cidadanía, especialmente a afectada, polo que deberan tomarse medidas 

neste sentido. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento dá 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 e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque 

eólico Monte da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (expediente IN408A 2019/105) e a súa retirada definitiva 

pola súa incompatibilidade cos valores ambientais e paisaxísticos presentes na área de afección do proxecto, a 

fragmentación das infraestruturas eólicas aos efectos ambientais a falla de licencia social. 

2.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER 

OPORTUNAMENTE RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PARQUE 

EÓLICO MONTE DÁ CROA (EXPEDIENTE IN408A 2019/105) E PROGRESO DA MESMA, DEBENDO OS 

PROMOTORES ENFRENTARSE AOS PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN (CONTENCIOSO-

https://xuntasix.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
http://www.inega.gal/enerxiasrenovables/eolica/plansectorialeolico.html?idioma=es
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ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASI COMO, ÁS INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA OS DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN 

COÑECEMENTO. 

3.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal. Téñase en conta que ademais 
dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que unha hectárea de  turbeira pode almacenar entre 3 e 
3,5 veces máis carbono que unha hectárea de bosque tropical, reducindo a emisión de gases de efecto invernadoiro e 
o quecemento global do planeta, polo que é fundamental a conservación destes sumidoiros e  acumuladores de 
carbono.  

4.- Téñase en conta que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está adaptado a actual normativa 
de avaliación de impacto ambiental e que está desfasado, caduco e obsoleto e que carece de avaliación ambiental 
estratéxica. Ademais, nunca chegou a publicarse íntegramente o seu texto e as correspondentes modificacións do 
mesmo no Diario Oficial de Galicia vulnerándose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das 
normas e principio de seguridade xurídica).  

5.- Acceso dixital, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico 
de Galicia e ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, de 9 de outubro de 
avaliación ambiental de Galicia. 

6.- A adopción da medida cautelar urxente consistente na suspensión temporal da eficacia do Plan Sectorial Eólico de 
Galicia e a paralización temporal da aplicación deste, en tanto non se someta este regulamento á avaliación estratéxica 
ambiental prevista na Lei 21/2013, de 9 de outubro de avaliación ambiental. 

7.- Teñan  en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera indefensión 
para a cidadanía como: 

● Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do 
público á información ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a 
participación do público e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a 
información ambiental que obre en poder das autoridades públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto 
cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

● Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade 
Europea, do Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o 
acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

● Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á 
aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o 
acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de 
medio ambiente (DO  L 264 de 25.9.2006,  pp. 13-19) 

● Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea 
o Inventario de humidais de Galicia. 

● Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia. 

8.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de cultura, se 
informe sobre da compatibilidade do proxecto da estación eólica MONTE DA CROA e os demais parques xa instalados 
ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica cos valores culturais, paisaxísticos e 
ambientais da área de afección. 

9.- Que por parte da Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz 
da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso forestal 
sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do parque eólico MONTE 
DA CROA e os demais parques xa instalados ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica, 
en tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera 
emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha contribución importante ao 
PIB galego (artigo 5 da Lei de Montes de Galicia). 
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10.- Información sobre das axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora tanto do Estado español como 
do Banco Europeo de Inversións ou calquera outra Administración pública para o desenvolvemento do parque MONTE 
DA CROA. 

11.-  Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 
Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou 
unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, é 
un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de beneficiarse 
desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares que habitan ou frecuentan. 
Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, ten dereito a  emborronar a dimensión paisaxística 
dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non 
pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a aparencia dos territorios aos que 
afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no presente caso 
existe un rexeitamento social expreso e masivo tanto ao parque eólico MONTE DA CROA e os demais parques xa 
instalados ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica. Non se pode transformar 
unilaterlamente por mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias e forestais e o medio de vida das familias en 
paisaxes industriais e polígonos eólicos que só benefician a empresas como é o presente caso. 

Vimianzo, 13 de setembro de 2021 

 

 

Asdo.- _______________________ 


