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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 
DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO 
San Lázaro s/n, 
15781 Santiago de Compostela 
 
Asunto: 2021/0171 Liña de alta tensión a 66 kV  dende o parque éolico dos Cotos ata a subestación Pontesampaio (AIA 
simplificada) 
 

Don/Dona ______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 
Á vista do procedemento número 2021/0171 referido á Liña de alta tensión a 66 kV dende o parque éolico dos Cotos ata a 
subestación Pontesampaio (AIA simplificada), por medio do presente escrito realízanse as seguintes ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- División artificiosa de proxectos aos efectos da avaliación ambiental: proxecto do parque eólico dos Cotos e 
proxecto da liña de evacuación. Na área afectada polo proxecto existen outros parques eólicos e liñas de alta tensión de 
evacuación. Ausencia de avaliación ambiental acumulada e sinérxica da totalidade do conxunto das infraestruturas. 

Por RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sometíase a información pública o estudo de 
impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese 
autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, situado no 
concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4), DOG Núm. 245, de 23 de decembro de 
2021. 

Agora sométese a consulta pública o documento da avaliación ambiental simplificada da Liña de alta tensión a 66 kV  dende o 
parque éolico dos Cotos ata a subestación Pontesampaio (código 2021/0171). 

Tan só se sometía a exposición pública o proxecto do parque eólico dos Cotos, pero non a súa infraestrutura asociada de 

evacuación, que se tramita como un proxecto independente incluso aos efectos da avaliación ambiental. Non se somete a 

avaliación ambiental conxunta o parque e a totalidade das súas infraestruturas de evacuación. Polo tanto, a veciñanza afectada pola 

liña de evacuación de municipios como Cerdedo –Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra non ten  a opción de avaliar o impacto da 

totalidade das instalacións do parque eólico dos Cotos (aeroxeradores, Set, gabias de cableado…etc). Réstase e incluso se impide 

a participación da cidadanía no proceso de tramitación da totalidade das infraestruturas do parque eólico como ben indica o 

Consello da Cultura Galega no seu informe antes citado. Vulnéranse por tanto dereitos das persoas, non só xa os dereitos á 

información e o dereito de participación, senón dereitos máis fundamentais como é o dereito á saúde, o dereito ao benestar físico e 

psíquico da cidadanía e das colectiviades, entendidas estas como as familias dos núcleos rurais afectados e o dereito a decidir, 

relacionados cos anteriores. 

Polo tanto, e a pesar de ser parte das infraestruturas de evacuación deste proxecto, substráese da información pública co que se 

está a privar á cidadanía afectada e ao público da súa consulta e avaliación dos impactos ambientais vulnerándose a Lei 21/2013, 

de 9 de decembro de avaliación ambiental e a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.  

As instalacións de evacuación (2021/0171 Liña de alta tensión a 66 kV  dende o parque éolico dos Cotos ata a subestación 
Pontesampaio) son intrínsecas ao parque eólico dos Cotos, por tanto, debería analizarse en todo o procedemento de avaliación 
ambiental. Esta infraestrutura resulta imprescindible para a viabilidade e desenvolvemento do parque eólico indicado, debido ao cal 
débense analizar pormenorizadamente os efectos e impactos da totalidade das infraestruturas asociadas ao parque. 
O artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación de produción as 
súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a 
transformación de enerxía eléctrica. 
Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 
“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de 
transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”. 
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A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían considerablemente a 
magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas medidas 
correctoras. 
Por outra banda, tampouco se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos e das infraestruturas 
de evacuación e conexión asociadas existentes no mesmo ámbito xeográfico de implantación do parque eólico dos Cotos. 

O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación como aos animais 
da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta concentración de parques podería supor 
un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono da zona) e do efecto barreira. Neste último caso, cuxo 
resultado directo sería o da perdida de conectividade ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Lei 5/2019, de 2 
de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta lei, se manifesta o seguinte: 

“Para mejorar la coherencia y la conectividad ecológica del territorio, la Administración autonómica fomentará en su planificación 
ambiental la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten 
esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones 
de especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los impactos futuros del cambio climático.” 

En suma, cabe indicar a seguinte consideración,incluída no borrador da “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la 
conectividad y la restauración ecológicas” realizada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico na que se 
sinala que se debe perseguir a: 

“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, prioritariamente en aquellos 
parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes para la diversidad de aves y murciélagos y/o 
concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.” 

Ao anterior hai que engadir a presenza de aves e quirópteros (morcegos) en estado de perigo de extinción o vulnerables segundo o 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) e/ou o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). 

En definitiva, os máis de 13 parques eólicos previstas na área xeográfica do parque eólico dos Cotos e a súas infraestruturas de 
evacuación non son compatibles coa conservación dos corredores ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna, e 
máis se temos en conta a presencia próxima da Rede Natura 2000 e a importancia dos cursos fluviais como garantes da 
conectividade ecolóxica. 

Os proxectos dos parques eólicos e as liñas de evacuación deben ser contemplados como un conxunto integrado nun mesmo 
proxecto. Non é de recibo sortear a través dunha máis que utilizada fragmentación, uns efectos  sinérxicos e  acumulativos 
ausentes nos estudos de impacto ambiental e nas declaracións de impacto ambiental.  

Cómpre resaltar o carácter unitario dos parques eólicos previstos, no sentido de que todos os seus elementos e instalacións deben 
contemplase desde unha perspectiva unitaria, desde os accesos e os propios aeroxeradores ata a liña de conexión dos parques no 
seu conxunto coa rede de distribución ou transporte de electricidade. Iso conleva, efectivamente, que non pode darse un tratamento 
separado a grupos de aeroxeradores de forma  artificiosa e tratalos como parques autónomos, ou duplicar instalacións co mesmo 
fin, pois iso comportaría efectivamente unha fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, podería supoñer unha 
alteración da competencia ou unha  evitación de maiores esixencias ambientais. 

Non se valora a localización dos parques previstos e a súa continuidade física e tampouco se pondera que todos os parques 
compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade e as infraestruturas de conexión asociadas. 
Ao anterior hai que engadir outro dato adicional, que é que a consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos 
sinérxicos dos mesmos desde a perspectiva ambiental. 

A unidade do proxecto resulta así dos datos fácticos xa acreditados arestora en base aos proxectos presentados polas promotoras 
e arestora en tramitación, como son a localización lindeira dos parques, dos elementos comúns como a liña de evacuación de 
electricidade etc... Por outra banda, a consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos desde o punto de vista do 
impacto ambiental, obviando unha análise do conxunto dos elementos implicados, sen que poida paliarse o defecto de concepción 
inicial cos estudos de sinerxias, limitado a determinados aspectos. Todos os parques proxectados teñen efectos acumulados sobre 
os mesmos elementos da paisaxe e a biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debe ser avaliado de forma 
conxunta para non incorrer nuns procedementos viciados desde o principio e nulos de pleno dereito, tal e como apuntan diversas 
resolucións xudiciais respecto diso. Ademais a cidadanía ten dereito ao acceso á información do conxunto e a recibir información 
relativa ao conxunto global e acumulado de todas as infraestruturas do proxecto industrial. 

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que, por tanto, debe 
esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 
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Que a framentación artificial ou de conveniencia deste tipo de proxectos non se axusta a Dereito é unha realidade que veñen 
corroborando os tribunáis de xustiza en España dende hai anos. Así, por exemplo, A Sentenza do TSXG, Sala Terceira, nº 
254/2020, de 9 de novembro, que apreciou a fragmentación artificial do parque eólico Sasdónigas, en Mondoñedo, a Sentenza do 
Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 30 de marzo de 2017, nº 556/2017, ou a pioneira Sentenza do Tribunal Supremo de 20 de abril 
de 2006, na que se pode ler o que segue: 

"Se algún sentido ten dita figura (os parques eólicos), coa significación xurídica que diversas normas lle recoñeceron, é 
precisamente a de integrar en si varios aeroxeradores interconectados e dispoñelos de modo que non atenúen uns o rendemento 
eólico doutros, en zonas con determinados requisitos mínimos (velocidade e constancia do vento) co fin de optimizar o 
aproveitamento enerxético e diminuír os custos da súa conexión ás redes de distribución ou transporte de enerxía eléctrica. É 
consustancial, pois, aos parques eólicos o seu carácter unitario de modo que os aeroxeradores neles agrupados necesariamente 
han de compartir, ademais das liñas propias de unión entre si, uns mesmos accesos, un mesmo sistema de control e unhas 
infraestruturas comúns (normalmente, o edificio necesario para a súa xestión e a subestación transformadora). E, sobre todo, dado 
que a enerxía resultante ha de inxectarse mediante unha soa liña de conexión do parque eólico no seu conxunto á rede de 
distribución ou transporte de electricidade -pois non se cumprirían os criterios de rendemento enerxético e dun mínimo impacto 
ambiental se cada aeroxerador puidese conectarse independentemente, coa súa propia liña de evacuación da enerxía eléctrica 
producida, ata o punto de conexión coa rede eléctrica-, non é posible descompoñer, a efectos xurídicos, un parque eólico 
proxectado con estas características para diseccionar del varios dos seus aeroxeradores aos que se daría un tratamento 
autónomo". 

En canto ao impacto negativo das operacións de fragmentación artificial de parques nas avaliacións ambientáis, a Sentenza do 
Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 21 de febreiro de 2014, recaída no recurso 673/2009, contemplou no seu Fundamento de 

Dereito sexto o que segue: 

“3ª. Diso despréndese que, prescindindo, dunha consideración de conxunto dos demais parques, a declaración de impacto 
ambiental realizada, efectuouse de forma fraccionada, iso é totalmente claro despois de que na mesma se prescindiu, como se 
desprende do informe precedentemente citado, da liña de evacuación eléctrica que conecta co sistema de distribución xeral, liña 
esta que ha de formar parte do parque ou parques analizados, e que sendo común aos dous, serve precisamente, entre outros 
elementos para considerar, para dar unidade a ambos. A non integración da devandita liña devaluou a declaración de impacto 
realizada, o que non pode paliarse cun estudo de sinerxias, que só considera determinados aspectos, como o de ruído e ambiental, 
que puiden constituír, si, un plus respecto a os proxectos analizados en conexión con outros, pero que non pode servir para paliar 
un defecto de concepción inicial, cal debeu ser unha análise conxunta de todos os elementos que han de integrar o único proxecto. 
Noutro caso, sempre quedaría ao criterio da Administración a escisión dos proxectos para avaliar completando posteriormente un 
estudo conxunto de ambos os a través de devandito estudo de sinerxias, que sempre deberá efectuarse nun proxecto unitario 
determinado polos elementos inescindibles que o compoñen. 

4ª. As mesmas consideracións deben efectuarse respecto á duplicación en dúas dos procedementos de autorización, sendo copia 
mimética o un do outro, o que é expresivo de que nos atopamos, non ante dous proxectos, senón ante un só, xa que a admisión 
deste criterio permitiría, non duplicar senón triplicar, cuadriplicar... etc. o proxecto inicialmente concibido, fraccionando as 
avaliacións de impacto ambiental, que non pode ser duplicada, para cada un dos proxectos, senón que, por contra, a única garantía 
de analizar todas os aspectos que se han de incluír no mesmo, é desde unha visión conxunta, non fraccionada, sen que poida suplir 
esta carencia de orixe, recorrendo a unha análise posterior das sinerxias que se producen entre os elementos illadamente 
analizados”. 

Unha cousa é que se pretenda facer valer que nos atopamos ante proxectos de implantación de parques independentes e 
plenamente funcionáis de xeito aislado, e outra é que as vinculacións operativas entre eses parques proxectados sexan, de facto, 
intensas. Poderase alegar que se procura o menor impacto nas infraestruturas de evacuación, poderase referir tamén a súa 
modularidade ou adaptabilidade, mais certamente, no sentido apuntado por unha xurisprudencia cada vez máis consolidada, a 
fragmentación artificiosa tén por finalidade menoscabar as garantías inherentes aos procedementos de avaliación, pola vía de 
imposiblitar a avaliación ambiental de conxunto dos proxectos. E para superar esa merma de garantías, dende logo, non resulta 
suficiente que nas avaliacións ambientais fragmentadas se acometan estudos de sinerxias, sobre os cales a xurisprudencia tén 
declarado o seu carácter incompleto e fragmentario. Así, a Sentenza do TSX de Castela-León, Sala de Valladolid, nº 1361/2014, de 
data 26/06/2014, Fundamento de Dereito sexto, resolución que declarou a existencia de fragmentación artificial: 

“Prescindiendo, de una consideración de conjunto de los demás parques, la declaración de impacto ambiental realizada, se ha 
efectuado de forma fraccionada, ello es totalmente claro en cuanto que en la misma se ha prescindido, como se desprende del 
informe precedentemente citado, de la línea de evacuación eléctrica que conecta con el sistema de distribución general, línea esta 
que ha de formar parte del parque o parques analizados, y que siendo común a los dos, sirve precisamente, entre otros elementos a 
considerar, para dar unidad a ambos. La no integración de dicha línea ha devaluado la declaración de impacto realizada, lo que no 
puede paliarse con un estudio de sinergias, que solo considera determinados aspectos, como el de ruido y ambiental, que pude 
constituir, sí, un plus respecto a los proyectos analizados en conexión con otros, pero que no puede servir para paliar un defecto de 
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concepción inicial, cual debió ser un análisis conjunto de todos los elementos que han de integrar el único proyecto. En otro caso, 
siempre quedaría al criterio de la Administración la escisión de los proyectos a evaluar completando posteriormente un estudio 
conjunto de ambos a través de dicho estudio de sinergias, que siempre deberá efectuarse en un proyecto unitario determinado por 
los elementos inescindibles que lo componen. (…) Las mismas consideraciones han de efectuarse respecto a la duplicación en dos 
de los procedimientos de autorización, siendo copia mimética el uno del otro, lo que es expresivo de que nos encontramos, no ante 
dos proyectos, sin ante uno solo, ya que la admisión de este criterio permitiría, no duplicar sino triplicar, cuadriplicar... etc. el 
proyecto inicialmente concebido, fraccionando las evaluaciones de impacto ambiental, que no puede ser duplicada, para cada uno 
de los proyectos, sino que, por contra, la única garantía de analizar todas los aspectos que se han de incluir en el mismo, es desde 
una visión conjunta, no fraccionada, sin que pueda suplir esta carencia de origen, recurriendo a un análisis posterior de las sinergias 
que se producen entre los elementos aisladamente analizados”. 

Cómpre salientar que esta Sentenza foi ratificada en casación polo Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-Administrativo, en data 
30/03/2017, por medio de Sentenza nº 1390/2017. 

En calquera caso, o proxecto verbo do que alegamos e, en particular, o estudo de impacto ambiental, non acomete tampouco unha 
avaliación acaida de impactos acumulativos e sinérxicos. Aínda partindo da realidade de que se está a tramitar a implantación do 
conxunto de parques antes referidos na zona xeográfica de referencia, o estudo dos impactos acumulativos e sinérxicos 
incorporado como Anexo VI ao EIA non se pode considerar que xustifique ou motive adecuadamente as conclusións ás que chega, 
nin que -na liña da xurisprudencia citada anteriormente- considere a totalidade dos aspectos que deben ser considerados. 

Dada a proximidade física entre os diferentes proxectos de parques, e por conseguinte a súa afección aos mesmos espazos 
naturais, especies, patrimonio ou poboación, é precisa unha análise exhaustiva, ecosistémica e participada que garanta un modelo 
de desenvolvemento rural equilibrado da zona afectada, no sentido do disposto no artigo 46 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 
Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que establece que calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma 
apreciable ás especies ou hábitats dos espazos da Rede Natura 2000, xa sexa individualmente ou en combinación con outros 
plans, programas ou proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no espazo, tendo en cuenta os 
obxectivos de conservación. 

Pola súa banda, a Rede de Autoridades Ambientais (Subgrupo de coordinación de órganos ambientais na avaliación de impacto 
ambiental de proxectos de enerxías renovables), en documento de Alcance de estudo de impacto ambiental de Proxecto de Parque 
Eólico Terrestre, recomenda que se a solicitude administrativa está en tramitación, “no caso de que o mesmo ou diferentes 
promotores soliciten autorización administrativa de varios parques cuxas evacuacións conflúan a unha mesma nova subestación ou 
requiran una mesma nova liña de conexión coa rede de transporte de REE preexistente, sempre que o órgano substantivo que deba 
tramitar e outorgar as respectivas autorizacións sexa o mesmo, para facilitar a avaliación dos efectos acumulados e sinérxicos 
recoméndase a súa tramitación simultánea, a elaboración dun estudo de impacto ambiental único para todos eles e solicitar a 
acumulación das correspondentes avaliacións de impacto ambiental nun único procedemento (artigo 57 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).  

Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de afección do proxecto, 

o que acrecenta progresivamente o feísmo paisaxístico, xa que están a instalarse estacións eólicas e formando verdadeiros 

polígonos industriais nos cumes dos montes e das montañas, afectando a áreas como é este caso de alto valor ambiental, hídrico e 

paisaxístico e patrimonial. 

 Outros parques eólicos coas súas liñas de evacuación e demais infraestruturas asociadas no ámbito de 

implantación do proxecto: 

Así cómpre ter en conta que ademais deste parque existen outros xa en funcionamento ou en tramitación como: 

1. Parque eólico Monte do Pé – 4 aeroxeradores 

2. Parque eólico Coto Aguado – 6 aeroxeradores 

3. Parque eólico Coto do Carballal -4 aeroxeradores 

4. Parque eólico Anduriña – 9 aeroxeradores 

5. Parque eólico Zudreiro – 4 aeroxeradores 

6. Parque eólico Monte Peón – 3 aeroxeradores 

7. Parque eólico Portovidros – 3 aeroxeradores 

8. Parque eólico Campo das Rosas – 4 aeroxeradores 

9. Parque eólico Edreira I – 8 aeroxeradores 

10. Parque eólico Serra do Cando – 44 aeroxeradores 

11. Parque eólico singular Monte do Ceo – 3 aeroxeradores 
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12. Parque eólico Acival – 4 aeroxeradores 

13. Parque eólico Monte do Seixo –Cando – 37 aeorxeradores 

Total: 133 aeoroxeradores. 

No presente caso, a liña de evacuación do parque eólico dos Cotos ata a subestación de Pontesampaio (a escasos metros da ría de 

Vigo), ten unha lonxitude total de 16.120,42 metros e un total de 70 apoios, ao que hai que engadir os accesos a estes. Do total da 

lonxitude, tan só 849 metros van soterrados. 

A isto hai que engadir as demais liñas de evacuación proxectadas ou xa existentes no territorio afectado, cos seus puntos de apoio 

e os accesos aos mesmos que a promotora obvia mencionar á hora de avaliar os impactos sinérxicos e acumulados. Cómpre ter en 

conta que hai núcleos como Baltar (municipio de Ponte Caldelas), que xa figura afectado por outras dúas liñas de evacuación. 

Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos tradicionais mosaicos agro –

forestais. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats é inasumible desde o punto de vista do benestar dás familias 

afectadas e a perda da biodiversidade é incoherente coa crise climática actual. 

Cómpre ter en conta a afección ao humidal Complexo húmido San simón e a afección paisaxística severa, xa que o proxecto afecta 

a espazos recoñecidos no POL como de relevancia ambiental e paisaxística. Unha parte da liña aérea afecta a unidades protexidas 

no POL.  

Tamén hai que ter en conta a afección severa ao escribano palustre e a aves como a gatafornela. 

 
SEGUNDA.- Ausencia de planificación eólica actualizada e coherente co escenario actual de tramitación masiva de 
instalacións eólicas. 
Nestes momentos tanto a Administración Xeral do Estado como a Xunta de Galicia están a tramitar no ámbito deste Comunidade 
Autónoma un volume de proxectos de implantación de novos parques que representan no seu conxunto unha capacidade eólica á 
marxe das previsións e do “carácter regulado” da Planificación Eólica de Galiza, recollida na Lei 8/2009, de 22 de decembro, pola 
que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. 
Semellante volume de proxectos en trámite implica un uso abusivo e irresponsable das competencias de ambalas dúas 
Administracións, toda vez que tal expansión eólica modifica susbtancialmente a planificación eólica vixente na Galiza, e no seu 
conxunto pouco ten que ver cunha planificación eólica ordenada e que sexa coherente co deseño eólico considerado na Lei galega 
8/2009. 
-Dende a perspectiva da incidencia ambiental, cómpre lembrar que o antes citado artigo 53 da LSE, no seu apartado cuarto, dispón 
que, entre outras, para a autorización de instalacións de transporte, distribución, producción e liñas directas de enerxía eléctrica, o 
promotor das mesmas deberá acreditar suficientemente “o axeitado cumprimento das condicións de protección do medio ambiente”. 
No apartado 7 dese artigo 53, ademáis, disponse que “a Administración Pública competente únicamente poderá denegar a 
autorización cando non se cumpran os requisitos previstos na normativa aplicable ou cando teña unha incidencia negativa no 
funcionamento do sistema”. Queda acreditado, pois, á vista da normativa aplicable en materia de autorizacións de novas 
instalacións, que non resulta de recibo a súa tramitación á marxe da acreditación da súa compatibilidade co medio ambiente. 
A Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental, recolle no seu preámbulo que a avaliación ambiental resulta 
indispensable para a protección do medio ambiente. Facilita a incorporación dos criterios de sostibilidade na toma de decisións 
estratéxicas, a través da avaliación dos plans e programas. E a través da avaliación de proxectos, garántese unha adecuada 
prevención dos impactos ambientais concretos que poidan xerar, o tempo que establece mecanismos eficaces de corrección ou 
compensación. 
Esta mesma norma de referencia, no seu artigo 6, sobre o “ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica”, contén a 
seguinte previsión normativa: 
“1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as súas modificacións, 
que se adopten ou aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e aprobación veña exixida por unha 
disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de Ministros ou do Consello de Goberno dunha 
comunidade autónoma, cando: 
a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental e 
se refiran á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura, pesca, enerxía, minería, industria, transporte, xestión de 
residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público marítimo terrestre, utilización do medio mariño, 
telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano e rural, ou do uso do solo (...)”. 
Partindo da base das disposicións citadas, a falta de sometemento a unha avaliación ambiental estratéxica de todo o conxunto do 
desenvolvemento eólico galego (o recollido na Planificación Eólica de Galiza dependente da Administración Autonómica, e o que se 
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desenvolve de modo independente a través da Administración Xeral do Estado), implica non só que non se cumpran os requisitos 
previstos na normativa interna aplicable, senón tamén os que se derivan das seguintes normas do dereito da Unión Europea: 
- Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011, relativa a avaliación das repercusións 
de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012) 
- Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, pola que se establecen medidas para a 
participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se 
modifican, no que se refire a participación do público ó acceso a xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE do Consello. 
- Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001 relativa á avaliación dos efectos de 
determinados plans e programas no medio ambiente. (DOCE nº L 197/30, 21-07-01) 
Esta escandalosa falta de avaliación ambiental estratéxica da planificación eólica en Galiza, á súa vez, deriva “nunha incidencia 
negativa no funcionamento do sistema” e en “inseguridade xurídica”. A este respecto, o artigo 53.7 da Lei sector eléctrico, reza 
como segue: 
“A) O sistema (referido a produción eólica planificada nun territorio) hai que entendelo coma un todo non fragmentado en 
partes sometidas a avaliacións ambientais independentes”. 
Fronte a este deber ser, os feitos son que, en definitiva, a actual expansión eólica, suma da parte que promove a Administración 
Xeral do Estado e a que desenvolve a Administración Autonómica, nin no seu conxunto, nin por separado, se ten sometido a dito 
proceso de avaliación coma Plan conxunto, conforme o disposto no artigo 6 da Lei 21/2013. 
En fin, a falta de avaliación ambiental da planificación eólica en Galiza, alén diso e alén de equiparar a esta Comunidade Autónoma 
ao terceiro mundo en termos de sostibilidade e conservación da natureza, vai en contra da previsión de seguridade xurídica prevista 
na Lei 21/2013. Esa norma, no seu preámbulo, sinala que “asimesmo, esta lei incrementa a seguridade xurídica dos promotores. O 
establecemento duns principios aos que debe someterse a avaliación ambiental e o chamamento á cooperación no marco da 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente determinará o desenvolvemento dunha lexislación homoxénea en todo o territorio 
nacional, que permitirá aos promotores coñecer de antemán cales serán as exixencias legais de carácter medioambiental requiridas 
para a tramitación dun plan, un programa o un proxecto, con independencia do lugar onde pretenda desenvolverse”. 
 
TERCEIRA.- Ausencia do Informe de repercusións sobre a Rede Natura 2000. Afección moi severa e prexuizos irreparables 
para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta 
que as especies non entenden de límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o 
mantemento dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. 

O parque eólico dos Cotos afecta á Rede Natura 2000 e a necesaria coherencia da mesma: 

 Serra do Cando. ZEPVN. 
 Río Lérez. ZEPVN. 
 Enseada de San Simón ZEC/ZEPVN. 

Serra do Cando 
Código ZEC 

ES1140014 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 

de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz. 
Superficie 

5.458 ha. 
Situación 

Na zona centro-sudoeste de Galicia, na denominada Dorsal Galega. Nesta serra atópase o nacemento dos ríos Verdugo e Almofrei 

(este último tributario do Lérez). Está relativamente próxima ao río Lérez e ao río Avia, afluente do Miño. Localidades de referencia: 

Cerdedo, Chamadoira, Limeres, Cavadosa e Meilide (Cerdedo); Caroi, Valongo e Augas Santas (Cotobade); Alfonsín, Devesa de 

Arriba, Pousada, Pardesoa e Sisto (Forcarei); Escuadra, Antas, Covelo, Cambeses, Gabián, Cernedo e A Barcia (A Lama); Xigarza 

e Doade (Beariz). 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
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Outras figuras de protección 
 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Cando”, de 5.458 ha. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación 
de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020 ß 
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 
a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

7110 ß Turbeiras altas activas 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 
do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

  Cerambyx cerdo Rutilus arcasii 

  Euphydryas aurinia   

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus 

Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Myotis bechsteinii 

  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

Río Lérez 
Código ZEC 

ES1140002 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
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31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 

de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

Pontevedra, Campo Lameiro, Cotobade. 
Superficie 

150 ha. 
Situación 

Tramo baixo do río Lérez ata a súa desembocadura na ría de Pontevedra. Localidades de referencia: Pontevedra, A Lagoa-Campo 

Lameiro. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais ''Río Lérez'', 149 ha. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1130   Esteiros 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 
a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 
do Sedo albi-Veronicion dillenii 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus cyclamineus Cerambyx cerdo Petromyzon marinus 

  Elona quimperiana Salmo salar 

  Lucanus cervus   

  Macromia splendens   

  Margaritifera margaritifera   

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  
O proxecto da  Liña de alta tensión a 66 kV  dende o parque éolico dos Cotos ata a subestación Pontesampaio (2021/0171 AIA 
simplificada) afecta á Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia: 

 ZEPVN Enseada de San Simón a 325 metros. 
 ZEPVN Serra do Cando 
 ZEPVN Río Lérez 
 ZEPA Españo Mariño das Rías Baixas de Galicia 
 ZEPA – ZEPVN Complexo Intermareal Umia –O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e lagoa Bodeira. 
 IBA Entorno mariño das Rías Baixas 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
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 IBA Ría de Arousa – Corrubedo. 

Debéranse avaliar por tanto os impactos acumulados e sinérxicos do parque eólico e as súas infraestruturas asociadas de 
evacuación sobre a Rede Natura 2000, tendo en conta tamén o conxunto de parques eólicos e as súas respectivas infraestruturas 
existentes no mesmo ámbito xeográfico en relación aos espazos próximos da Rede Natura 2000. 

O apartado de avaliación de repercusións do proxecto sobre a Rede Natura 2000 incluirá, de maneira diferenciada para cada unha 
das alternativas do proxecto consideradas, o seguinte: 

a) Identificación dos espazos afectados, e para cada un identificación dos hábitats, especies e demais obxectivos de conservación 
afectados polo proxecto, xunto coa descrición dos seus requirimentos ecolóxicos máis probablemente afectados polo proxecto e a 
información dispoñible cuantitativa, cualitativa e  cartográfica descritiva do seu estado de conservación a escala do conxunto 
espazo. 

b) Identificación, caracterización e cuantificación dos impactos do proxecto sobre o estado de conservación dos hábitats e especies 
polos que se designou o lugar, sobre o resto dos obxectivos de conservación especificados no correspondente plan de xestión, e no 
seu caso sobre a conectividade con outros espazos e sobre os demais elementos que outorgan particular importancia ao espazo no 
contexto da Rede e contribúen á súa coherencia. A avaliación destes impactos apoiarase en información real e actual sobre os 
hábitats e especies obxecto de conservación no lugar. 

c) Medidas preventivas e correctoras destinadas a mitigar os impactos, e medidas compensatorias destinadas a compensar o 
impacto residual, evitando con iso unha deterioración neta do conxunto de variables que definen o estado de conservación no 
conxunto do lugar dos hábitats ou as especies afectados polo proxecto. 

CUARTA.- A necesidade de someter o proxecto industrial no seu conxunto á avaliación ambiental ordinaria 

1.- A infraestrura de evacuación forma parte do proxecto do parque eólico dos Cotos. Polo tanto, tanto as dimensións como o 

conxunto do proxecto xustifican a avaliación ambiental ordinaria. Cómpre ter en conta que a liña de evacuación discorre entre os 

aeroxeradores do parque eólico Coto Aguado e a 275 metros do aeroxerador máis próximo. 

2.- No mesmo ámbito xeográfico existen outros proxectos eólicos instalados e/ou aprobados. De feito os núcleos como Baltar, na 

parroquia de San Martiño de Xustáns, á parroquia de Tourón, a parroquia de Ponte Sampaio e á parroquia de San Martiño de 

Borela xa resultan afectados por outras infraestruturas. Cómpre ter en conta a acumulación do impacto cos impactos doutros 

proxectos existentes e/ou aprobados. 

3.- Existe unha perda de solo de especial aptitude agrícola e forestal, xa que logo o proxecto implica unha transformación 

urbanística dos chans, a fragmentación do territorio e a conseguinte perda de biodiversidade. 

4.-Os riscos para a saúde humana como a contaminación electromagnética derivada da acumulación de parques eólicos e as súas 
infraestruturas asociadas na mesma área xeográfica. 

5.- A presencia da Rede Natura 2000 e a coherencia desta próxima á implantación do proxecto eólico industrial. 

6.- A presencia de humidais e zonas ribeiregas. 

7.- As Paisaxes e lugares con significación histórica, cultural e/ou arqueolóxica e áreas con potencial afección ao patrimonio cultural. 

QUINTA.-  Afección severa e prexuizos irreversibles para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais 
afectados. Afección severa á Paisaxe e xeración de Feísmo Paisaxístico. Afección severa e prexuizos irreversibles para ao 
turismo, á hostalería e ao Camiño de Santiago. 

Afección paisaxística severa e irreversible para: 

 Val do Alto Almofrei 
 Bosque de secuoias do Monte dá Pena Moa, no monte comunal de Tourón, lugar de Buchabade, no termo municipal de 

Ponte Caldelas.  

Ademais o parque eólico dos Cotos afecta de maneira severa a: 

 San Xusto-Río Lérez. 

 Serra do Cando. 

 Área arqueológica de Campo Lameiro. 
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 Castro de Penalba. 

En canto aos valores naturais, patrimoniais e paisaxísticos, Cotobade conta coas praias fluviais e áreas recreativas de Chan, Pozo 

Negro e Xesteira, á marxe do río  Almofrei. 

Ademais, os miradoiros da  Soldada, en Vilanova, do monte Castelo e do monte  do Castro ofrecen fermosas vistas tanto das terras 

altas de Pontevedra como das terras baixas do val do Lérez. 

O goce desta paraxe fluvial de Pozo Negro vese acrecentado cun conxunto de muíños restaurados dun alto valor etnográfico, que 

calquera visitante desexará repetir tal estadía. 

Véxase: 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/telescopio-del-monte-coirego/ 

 Telescopio do Monte  Coirego e Campo dá Poza. Actividade incompatible coa manchea de infraestruturas eólicas 

da zona. 

O Monte  Coirego en Cotobade inclúe unha serie de lombas que se levantan máis de 700 metros de altura sobre o nivel do mar. A 

súa situación afastado da costa e lonxe de grandes núcleos urbanos fano un lugar inmellorable para a observación das estrelas e 

para achegarse e estar en comuñón co universo. 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/comarca-de-tabeiros-terra-de-montes/cerdedo-cotobade/ 

https://xn--recunchiosnagaliza-u0b.es/es/ruta-do-foxo-do-lobo-cotobade-pontevedra/ 

https://grupodeandainasriasbaixas.blogspot.com/2014/05/cotobade-foxo-do-lobo-as-buratas-pozo.html 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/comarca-de-tabeiros-terra-de-montes/cerdedo-cotobade/ 

 Afección severa á Rede de Miradoiros: 

* Miradoiro de Monte Castelo_2, a uns 890 metros do A1, e o de Miradoiro de Monte  Sisalto, a 106 metros da localización do A3.  

Desde eles obsérvanse os aeroxeradores do parque eólico ao igual que desde todas as aldeas e núcleos da redonda. 

* Miradoiro de  Castrelada no Coto Pequeno. 

* Miradoiro  do Monte  Coirego. 

* Miradoiro de Sacro Corazón 

* Miradoiros sobre o río  Almofrei e A  Soldada 

* Miradoiro de Monte dás  Fragas. 

* Miradoiro  Penalba. Localízase nun coto de 439  m. s. n.m. con acceso rodado cara á  capela de San Antón e o Castro de  

Penalba. 

* Miradoiro de  Limeres, a 8,8 km ao nordés. Localízase nun coto de 575 m. s. n.m. co topónimo Outeiro  Pernide. 

* Miradoiro de Pena Aranda, a 8,9 km ao sur. Localízase nun coto de 545 m. s. n.m. co topónimo Outeiro Lanuxe 

* Miradoiro de Alto dá Cruz  do Seixo, a 9,1 km ao leste. Localízase na  Porteliña. 

 Afección severa ao  Camiño de Santiago, Camiño Portugués e o Camiño Francés, este último máis ao norte. 

Patrimonio da Humanidade desde 1993 e Itinerario Cultural Europeo (ICE), unha etiqueta creada polo Consello de Europa para 

promover unha cultura europea común. O impacto paisaxístico dos parques eólicos descontextualiza este itinerario cultural. 

 Afección severa a roteiros. 

GR-94-“Rural de Galicia 

PR- G 68- “Senda A Vía Escondida 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/telescopio-del-monte-coirego/
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/comarca-de-tabeiros-terra-de-montes/cerdedo-cotobade/
https://recunchiñosnagaliza.es/es/ruta-do-foxo-do-lobo-cotobade-pontevedra/
https://grupodeandainasriasbaixas.blogspot.com/2014/05/cotobade-foxo-do-lobo-as-buratas-pozo.html
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/comarca-de-tabeiros-terra-de-montes/cerdedo-cotobade/
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PR- G 109-“Roteiro dás  Almiñas e  do  Foxo do Lobo”  

PR- G 135-“Roteiro dá Escuadra”. 

Finalmente, existen algúns roteiros de BTT que pasan polas elevacións onde se sitúan os aeroxeradores; concretamente, a roteiro 

BTT 3 discorre preto dos aeroxeradores 1 e 2 e a roteiro BTT 4 pasa polo monte onde están o resto dos aeroxeradores. 

 Afección severa á saúde e ao benestar das familias 

Existe unha afección severa para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos: 

 Parroquia de San Martiño de Borela, en Cerdedo –Cotobade 
 Parroquias de Tourón e Xustáns en Ponte Caldelas. 
 Parrquia de Ponte Sampaio, en Pontevedra. 

Ao anterior hai que engadir os impactos do parque eólico dos Cotos e demais infraestruturas asociadas. Os campos eléctricos e 
magnéticos poderían producir efectos prexudiciais para a saúde humana. O campo magnético da LAT afectaría ás familias. 
Ademais hai que ter en conta a presencia doutras liñas de alta tensión no territorio e a acumulación de parques eólicos e as súas 
infraestruturas de evacuación. Alomenos 14 parques eólicos e as LATs mencionadas anteriormente poden producir efectos graves 
non só na saúde senón tamén no benestar das familias afectadas. Non existe un estudo nin unha avaliación global do conxunto das 
infraestruturas nin un estudo dos efectos non só nas familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados senón 
tamén para a fauna, tendo en conta que a proximidade da REDE NATURA 2000 e a necesaria conectividade ecolóxica e a 
coherencia desta. 

Por outra banda están as emisións acústicas producidas polo efecto corona, ás que hai que engadir o impacto acústico producido 
alomenos polos 133 aeroxeradores previstos para a mesma área xeográfica. 

SEXTA.- Afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización: 

Afeccion severa a: 

 Capela de Cristo Rei, no Alto de Xustáns. 
 Cruceiro de Cristo Rei 
 Castro de Sixto ou do Monte do Castro. 
 Petróglifo da Ponte do Arco 
 Ponte do Arco 
 Muíño da Ponte do Arco 
 Muíño do río Ulló 1 
 Muíño do río Ulló 2 
 Conxunto de Muíños do río Ulló 
 Ponte de Abaixo 
 Ponte da Marisma 
 Área arqueolóxica de Tourón, un recinto de máis de 150.000 metros cadrados que nos permite visitar cinco estacións con 

gravados nunha ruta de grande beleza paisaxística. 
 A área Arqueolóxica do monte de Tourón é unha boa antesala para coñecer máis a fondo o sentido dos petroglifos que se 

despregan por toda a zona. Estes gravados rupestres representan unha gran variedade de motivos que van desde as 
combinacións xeométricas ata as habituais escenas de caza. 
Desde o punto de vista compositivo podemos diferenciar a existencia de petroglifos sinxelos, como os círculos de Outeiro 
dá Forcadela, e outros extraordinariamente complexos, como o gran panel de Laxe dás Cruces, que contén un numeroso e 
heteroxéneo conxunto de motivos xeométricos e naturalistas, ou a gran escena de caza gravada en Naval de Martiño. 

O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. Contrariamente ao que se indica no estudo existen indicios máis que evidentes 
e razoables da existencia de máis patrimonio arqueolóxico. Pero ademáis, e posto que estamos a falar dunha área xeográfica de 
moitos regos, regatos e ríos, existen un bo número de pontellas nos portos existentes para o cruzamento dos ríos, canles, batáns, 
muíños de maquía, portos e muíños. Por exemplo, os muíños da paraxe Mouro Negro ou Portos Asneiros. Un sinfín de patrimonio 
vencellado á grandeza dos recursos hídricos da zona de afección do proxecto e obviado pola mercantil promotora. 

A promotora obvia o impacto acumulado e sinérxico sobre o patrimonio da totalidade dos parques eólicos e as súas infraestruturas 
de evacuación existentes no ámbito xeográfico de desarrollo e implantación do proxecto industrial eólico, incluida a súa 
infraestrutura asociada de evacuación. 
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En relación ao patrimonio cultural e a súa descontextualización da LAT de evacuación e do parque eólico Os Cotos 
(obxecto dun proxecto independente e cuxa tramitación ambiental realízase ao marxe da deste proxecto)  e os demais 
parques do mesmo ámbito xeográfico: 

Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados polo Reino de 
España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos Bens Culturais, Patrimoniais e 
Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público derivado da súa utilidade pública de máxima 
prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 

Pero a súa vez, é deber  inalienable por parte dos Poderes Públicos de protexer o contorno, ámbito, contexto, escenario ou 
ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo central repetido pola lexislación e 
os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o  patrimonio (Pose & Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a 
abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas de 1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 
1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio 
Arquitectónico de 1975 do Consello de Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 
1978, a Convención de Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 
2005. 

Non cabe pois descontextualizar o patrimonio cultural nin desvencellalo da paisaxe como se fai no estudo de impacto ambiental. 

Ao anterior hai que engadir os impactos do parque eólico dos Cotos e demais infraestruturas asociadas. 

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar. 

 

Capela de Cristo Rei en Xustáns 

SÉTIMA.- Vulneración flagrante  da DIRECTIVA 2011/92/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 13 de 
decembro de 2011 relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio 
ambiente 

O proxecto do parque eólico dos Cotos vulnera e a súa tramitación vulneraron a DIRECTIVA 2011/92/UE DO PARLAMENTO 
EUROPEO E DO CONSELLO do 13 de decembro de 2011 relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos 
públicos e privados sobre o medio ambiente. 

Artículo 6.7. El plazo fijado para la consulta del público interesado sobre el informe de evaluación de impacto ambiental a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, no será inferior a 30 días. 
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 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. 

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”. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- A non construción da Liña de alta tensión a 66 kV dende o parque éolico dos Cotos ata a subestación Pontesampaio (Código 
2021/0171 -AIA simplificada) 

2.- A non construción do parque eólico dos Cotos e o rexeitamento das solicitudes de autorización administrativa previa e de 
construción, do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, 
das instalacións do parque eólico dos Cotos, situado no concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente 
IN661A 2011/18-4), DOG Núm. 245, de 23 de decembro de 2021. 

3.- Esta parte acudirá á vía xudicial contencioso –administrativa se for preciso, xa que logo trátase dun único proxecto que se 
tramita dividido de forma artificiosa e prescindindo, no caso da liña de evacuación, da corresponente evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, tal e como esixe a normativa ambiental vixente e prescindindo da avaliación sinérxica e acumulada do conxunto 
dos impactos derivados da totalidade dos parques eólicos, liñas de evacuación e demais infraestruturas asociadas existentes no 
ámbito de implantación do proxecto, ao que hai que engadir as afeccións á Rede Natura 2000 e á necesaria coherencia desta. 

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN 
GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437 

Baltar, 28 de xaneiro de 2022 

 

 

Asdo.-__________________________ 

 

 

 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437

