
ÁREA DE INDUSTRIA E ENERGÍA
Delegación do Goberno en Galicia
 Praza de Ourense, nº 11 
A Coruña, C.P. 15003 

Asunto:     Alegacións ás solicitudes de autorización administrativa previa e o estudo de impacto ambiental dos

Parques Eólicos “Ralea”, de 138 MW; “Eco”, de 72 MW; e “Umbrío”, de 114 MW, e as súas infraestruturas de

evacuación, nas provincias de Lugo e León, situados nos termos municipais de Folgoso do Courel, Pedrafita

do Cebreiro e Cervantes na provincia de Lugo; e Barxas, Corullón, Oencia, Trabadelo, Balboa, Vilafranca do

Bierzo e Veiga de Valcarce  na provincia de León. Código do proxecto: PEol-426 AC.

Don/Dona  _________________________________________________________________  con  DNI.  Número

________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en

________________________________________________________________,  municipio  de

_______________, provincia__________________, teléfono ________________________________.

EXPÓN:

Que, tendo coñecido a través do “Boletín Oficial del Estado” do 20 de xaneiro de 2022 é  do BOP Lugo Núm. 026 –

mércores, 2 de febreiro de 2022, o anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en León

(Referencia:  PEol-426 AC) polo que se somete a información pública as solicitudes de Autorización Administrativa

Previa e o Estudo de Impacto Ambiental (en adiante, EsIA) dos Parques Eólicos “Ralea”, de 138 MW; “Eco”, de 72 MW;

e  “Umbrío”,  de  114  MW,  e  as  súas  infraestruturas  de  evacuación,  nas  provincias  de  Lugo  e  León,  solicitados

respectivamente  polas compañías  Green Capital  Development 133,  SLU,  CIF  B-01591189,  para o  parque eólico

Ralea;  Green  capital  Development  130,  SLU,  CIF  B-01591213  para  o  parque  eólico  Eco;  e  Green  capital

Development 134, SLU, CIF B-01591171 para o parque eólico Umbrío, por medio do presente escrito realízanse as

seguintes ALEGACIÓNS:

1.  Alegación  primeira:  Inadecuada  ubicación  dos  parques  eólicos  e  incompatibilidade  coa  protección  de
espazos naturais.

A recente Estratexia da U.E. sobre a Biodiversidade para 2030, publicada o 2 de maio de 2020, explicita entre os seus
principais obxectivos establecer unha rede coherente de espazos protexidos e un plan de recuperación da natureza na
U.E. Para iso, planifícase a identificación e designación de novos espazos protexidos e corredores ecolóxicos e a
ampliación dos espazos protexidos existentes. Neste mesmo sentido, no estado español aprobouse en outubro de 2020
a  “Estrategia  Nacional  de  Infraestructura  Verde  y  de  la  Conectividad  y  Restauración  Ecológicas”,  cuxo  principal
obxectivo  é  restaurar  ecosistemas danados e consolidar  unha rede de zonas naturais  e seminaturais  terrestres  e
mariñas totalmente funcionais e conectadas en España para o ano 2050.

Os vales e concellos onde se localizan os parques eólicos e as súas liñas de evacuación son zonas de elevado valor
natural  e  paisaxístico,  que cumpren a  función  de  corredor  natural  (así  o  delimita  a  Estratexia  Nacional)  entre  os
diferentes espazos protexidos que os rodean, Reserva da Biosfera dos Ancares Leoneses, Reserva da Biosfera dos
Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, Reserva da Biosfera Ribeira Sacra, Serras do Iribio e
Courel, Xeoparque Montañas do Courel e o Parque Natural Serra da Enciña da Lastra (algúns deles non reflectidos no
EsIA). Espazos naturais como estes vales do Bierzo Oeste son necesarios para a conectividade ecolóxica, un elemento
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crucial para a conservación da biodiversidade e mantemento de servizos dos ecosistemas, así como para minimizar os
efectos do cambio climático. Ademais de presentar unha grave afección aos espazos protexidos, tamén presentan unha
grave afección ao Camiño de Santiago declarado Patrimonio da Humanidade, especialmente no Concello de Pedrafita
do Cebreiro, lugar emblemático e entrada do camiño na Galiza.

Ademais, é unha zona de alto valor histórico, paisaxístico e natural, encontrándose dentro desta a Pena do Seo, paraxe
incluído  na  Lista  Vermella  do  Patrimonio  español  e  o  Faiedo  de  Busmaior,  xoia  monumental  botánica;  bosque
emblemático da comarca pola súa singularidade, de importancia científica e de conservación por ser un dos faiedos
máis occidentais de Europa e mellor conservados da península, que alberga unha gran diversidade de especies.   O
valor ecolóxico fundamental do faiedo de Busmaior é o de ser límite de distribución occidental da faia na península
(carácter finícola), razón pola cal é un tipo de bosque moi escaso no Bierzo. Razóns máis que suficientes para a súa
protección. 

Na zona dos Ancares galegos, ademais do expresado para O Courel,  tanto o alto do Portelo que comunica o concello
de Cervantes con Balboa e o alto de Penarrubia se verán seriamente afectados a nivel ambiental e paisaxístico-visual.

*  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.  Afección  significativa  e  danos  irreversibles  aos  espazos
protexidos:

 ZEC ES1120001  “Ancares – Courel” (Galicia). 

 ZEPA ES0000374  “Ancares” (Galicia). 

 ZEC e ZEPA ES4130010  “Serra dos Ancares” (Castela e León). 

 ZEC ES4130076  “Riberas del Río Sil e afluentes” (Castela eLeón).

 ZEC ES4130038  “Serra da Enciña da Lastra” (Castela e León).

 ZEC ES1130009  “Serra da Enciña da Lastra” (Galicia).

Indica a mercantil promotora:

“Se considera que el desarrollo del PE Eco, tal y como está planteado en el presente EsIA puede generar afecciones
significativas en la ZEC  ZEC “Ancares – Courel”, la ZEPA “Ancares” (Galicia) y la ZEC-ZEPA “Sierra de los Ancares”
(Castilla y  León),  espacios de la Red Natura 2000 colindantes al  proyecto.  La cercanía del  PE a los espacios es
patente, quedando las posiciones ECO-01, ECO-03, ECO-04, ECO-08, ECO-09, ECO-10, ECO-11 y ECO-12 contiguas
a diversos espacios Red Natura 2000. Es preciso añadir que la parte de la poligonal del PE Eco que está en la Red
Natura 2000 no es objeto de ningún proyecto y no está previsto que vaya a ser ocupada ni en la fase de obras ni en la
de operación y mantenimiento. Con el proyecto evaluado en este EsIA, ni durante la fase de obras ni durante la de
explotación, se afectará directamente a ningún espacio Red Natura 2000. Sin embargo, es preciso hacer la salvedad
del camino de acceso al PE Eco. Este camino atraviesa unos 900 m por el interior de la ZEC “Ancares-Courel” al
principio, en las inmediaciones de las aldeas leonesas de O Portelo y Villanueva, ya en territorio gallego, justo en el
arranque para subir a la sierra. Las comunidades faunísticas que se encuentren presentes en los espacios Red Natura
2000, especialmente aquellas de gran movilidad, como la avifauna y la quiropterofauna, pueden verse afectadas por la
instalación de los aerogeneradores. Y, además de la fauna, la vegetación y flora de este primer tramo del camino de
acceso resultarán afectadas por el proyecto”.

Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora
Silvestres.

“Artigo 6
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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”.

Ancares - Courel

Código do ZEC
ES1120001
Rexión
Atlántica e Mediterránea.
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.
21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa 
Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea
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
Superficie
102.635 ha.
Concellos
Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro, Samos, O Incio, Folgoso do 
Courel, A Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas do Sil.
Situación
No cadrante sudoriental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas dos Ancares, Quiroga, Sarria e Terra de Lemos.
Localidades de referencia: A Proba de Navia, San Román de Cervantes, Becerreá, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, 
Triacastela, Samos, A Cruz do Incio, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga.
Outras figuras de protección

• Zona de Especial Protección para as Aves, ZEPA ES0000374 “Ancares”, de 12.656 ha.
• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Os Ancares-O Courel”, de 102.562 has e “Ancares” de 12.564 has
• Reserva da Biosfera “Os Ancares lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá” de 53.664 ha
• Monumento natural “Pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós” de 90 ha.

A área correspóndese parcialmente coa IBA 009 Serra dos Ancares, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
3130  Augas  estancadas,  oligotróficas  ou  mesotróficas  con  vexetación
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https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Pregamento_xeoloxico_de_Campodola_Leixazos.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Os_Ancares_Lucenses.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/zepa_0001.html
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
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.pdf


de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160  Lagos e estanques distróficos naturais

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

3270  
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e
de Bidention p.p.

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

4030  Queirogais secos europeos
4060  Queirogais alpinos e boreais
5230 ß Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6160  Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6170  Prados alpinos e subalpinos calcáreos

6210 ß
Prados secos semi  naturais  e facies de matogueira sobre substratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* paraxes con notables orquídeas)

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

6230 ß
Formacións  herbosas  con Nardus,  con  numerosas  especies,  sobre
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas
da Europa continental)

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)

6520  Prados de sega de montaña
7110 ß Turbeiras altas activas
7140  'Mires' de transición
7150  Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
7220 ß Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8130  Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8210  Encostas rochosas calcícola con vexetación casmofítica
8220  Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

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

8240 ß Pavimentos calcarios
8310  Covas non explotadas polo turismo

9120  
Faiais  acidófilos  atlánticos  con  sotobosque  de Ilex e  ás  veces
de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9180 ß Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91D0 ß Turbeiras boscosas

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

9260  Soutos
9330  Sobreirais
9340  Aciñeirais
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9380  Acevedos
9580 ß Bosques mediterráneos de Taxus baccata
Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora Invertebrados Peixes

Festuca elegans Austropotamobius pallipes
Chondrostoma
polylepis

Festuca summilusitanica Cerambyx cerdo Rutilus arcasii
Narcissus asturiensis Elona quimperiana  
Narcissus
pseudonarcissus ssp. nobilis

Euphydryas aurinia
 

Santolina semidentata Geomalacus maculosus  
 Lucanus cervus  
 Margaritifera margaritifera  
 

Anfibios/Réptiles Mamíferos
Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus
Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus
Lacerta monticola Lutra lutra
Lacerta schreiberi Miniopterus schreibersii
 Myotis emarginatus
 Myotis myotis
 Rhinolophus ferrumequinum
 Rhinolophus hipposideros
 Ursus arctos

 

Serra da Enciña da Lastra

Código do ZEC
ES1130009
Rexión
Mediterránea.
Data declaración LIC
21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa 
Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea
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
Rubiá.
Superficie
1.787 ha.
Situación
No extremo nordés da provincia de Ourense. Pertence á comarca de Valdeorras e linda coa provincia de León (comarca
do Bierzo). As localidades principais de referencia son O Barco de Valdeorras, Rubiá, Puente de Domingo Flórez e 
Ponferrada.
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Outras figuras de protección
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra da Enciña da Lastra”, de 1.742 ha.
• Parque natural “Serra da Enciña da Lastra”, de 3.152 ha.
• Zona de especial protección para as aves ZEPA ES1130009 Serra da Enciña da Lastra,de 1.787 ha).

A área correspóndese parcialmente coa IBA 010 Montes Aquilanos, compartida polas comunidades autónomas de 
Galicia e Castela e León, incluida no inventario de SEO/BirdLife (1998).
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación

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

4030  Queirogais secos europeos
6170  Prados alpinos e subalpinos calcáreos

6210 ß
Prados  secos  semi  naturais  e  facies  de  matogueira  sobre  substratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* paraxes con notables orquídeas)

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)

7220 ß Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8130  Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8210  Encostas rochosas calcícola con vexetación casmofítica
8220  Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

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

8240 ß Pavimentos calcarios
8310  Covas non explotadas polo turismo

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

9260  Soutos
9340  Aciñeirais
Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora Invertebrados Peixes
Petrocoptis grandiflora Austropotamobius pallipes Chondrostoma polylepis
Santolina semidentata Cerambyx cerdo Rutilus arcasii
 Coenagrion mercuriale  
 Euphydryas aurinia  
 Geomalacus maculosus  
 Lucanus cervus  
 Macromia splendens  
 Oxygastra curtisii  
 

Anfibios/Réptiles Mamíferos
Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus
Lacerta schreiberi Lutra lutra
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 Miniopterus schreibersii
 Myotis myotis
 Rhinolophus euryale
 Rhinolophus ferrumequinum
 Rhinolophus hipposideros
 

AFECTACIÓN AO PATRIMONIO GALEGO NATURAL: 

Por afectar  a especies en perigo de extinción, e por afectar de forma severa a hábitats  e especies prioritarios da Rede
Natura 2000, nas ZEC Ancares -Courel (COD. ES1120001) e na ZEC Ribeiras do río Sil e afluentes ((COD ES4130076),
son estes tres parques eólicos inviables así como a instalación das correspondentes liñas de evacuación  segundo se
dispón no artigo 46, punto 7 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade ao non concorrer neste proxecto
ningún dos supostos excepcionais que se contempla neste punto deste artigo. Tanto as poligonais como as máquinas
dos tres parques afectan de maneira directa e irreversibelmente estes espazos.
Existen nestes espazos especies, sobre todo aves, que se encontran incluídas no Listaxe de especies Silvestres en
Réxime de Protección Especial, algunha delas de interese especial ou en perigo de extinción. A construción
deste  conglomerado  eólico  é  incompatíbel  coa  súa  conservación.  Existe,  por  outro  lado,  unha  abundante
poboación de aves rapaces na zona que, como se sabe, resultan especialmente vulnerábeis ao funcionamento
das máquinas eólicas.

   2. Alegación segunda: Incompatibilidade coa protección de espazos patrimoniais e arqueolóxicos.  

É evidente o deficiente estudo de impacto sobre o patrimonio cultural, xa que a importancia arqueolóxica da zona é
considerábel,  e  os  parques  eólicos  prexudicarán  parcial  ou  totalmente  a  diferentes  xacementos  arqueolóxicos
pertencentes aos diferentes municipios afectados.

Entre estes espazos arqueolóxicos encóntranse os localizados en Castañeiras, pertencente ao municipio de Balboa,
con tres xacementos arqueolóxicos catalogados e protexidos pola Xunta de Castela e León. Ditos xacementos son “Los
nogales” con cinco túmulos funerarios megalíticos, “A Cora” cun castro celta, e “A Cortiña dos Mouros” cun campamento
romano.

Non contempla neste Estudo de Impacto Ambiental, a existencia de moitas covas, algunhas delas mencionadas en
documentos  históricos.  Faltan  túmulos  funerarios.  Faltan  Castros  moi  coñecidos  que ata  se  menciona nas  placas
epigráficas  romanas  encontradas  no  Courel.  Faltan  varios  conxuntos  etnográficos  moi  importantes  que  saíron
recentemente na prensa , como os muíños de Villarubín. Falta toda a rede de Camiños antigos que comunican o Bierzo
con Galicia, algúns deles eran camiños romanos.  Falta toda a rede de camiños antigos que comunicaba a mina de
Ferro de Formigueiros( O Courel) coas ferrerías do Bierzo. Falta unha variante do Camiño Francés,  denominada “El
camino de los Franceses” que aparece na cartografía oficial no cordal que une Villafraca do Bierzo coa Pena do Seo,
aparece tamén na catografía actual polas abas do Monte Capeloso.

No tocante á zona dos Ancares é especialmente grave a afectación ao trazado da vía romana XIX ao seu paso polo val
do Comeal. Lembremos que neste lugar se encontrou un agger orixinal da calzada Hoxe en día este camiño aínda se
coñece como Camín da Antigua.

3. Alegación terceira: Impacto socioeconómico
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Pola construción  do parque veríanse afectados gran  cantidade de  viñedos,  froiteiras e bosques de castiñeiros
centenarios en produción, prexudicando gravemente o motor socioeconómico do que se sustentan estes concellos,
xa que supoñen perdas irreparábeis de espazos de cultivo. Non se fai mención á afectación da poboación e moito
menos ás  explotacións gandeiras e pastos afectadas co impacto negativo que este proxecto supón en postos de
traballo e xeración de económica circular e sostíbel  existente actualmente na zona. O proxecto afecta e elimina a
posibilidade  de  permanencia  das  explotacións  agrarias  profesionais  existentes  na  zona  de  maneira  previa  á
presentación do mesmo.  Tamén se perdería  o atractivo  turístico e paisaxístico  da  zona debido á implantación  de
industrias eólicas que modificarían as nosas paisaxes e as nosas montañas. Gran parte do motor económico da zona
está baseado no ecoturismo  e na peregrinación do Camiño de Santiago, considerado Patrimonio da Humanidade.
Estes sectores  veríanse danados de maneira flagrante debido á perda de atractivo ambiental que a construción dunha
industria destas dimensións supón. Por todo isto poderíase concluír que o impacto económico sería negativo xa que a
construción deste proxecto causaría a perda de postos de traballo debido á destrución de cultivos, gandería e paisaxes
que representan o actual motor socioeconómico da zona. O feito de que sexa un proxecto enerxético renovábel non
supón  que  deban  desprezarse  os  importantes  danos  que  produce  aos  activos  ambientais  e  económicos  destes
concellos.

Por outro lado, non esquezamos o emprazamento das máquinas nas proximidades de aldeas, o que significaría unha
merma significativa na calidade de vida das persoas e na súa saúde física e psicolóxica.

4. Alegación cuarta: Avaliación ambiental e efectos sinérxicos

Non se está facendo unha adecuada avaliación sinérxica dos numerosos proxectos de enerxía renovábel que se están
desenvolvendo simultaneamente na parte oriental da provincia de Lugo así como no Bierzo e no seu entorno e que
afectan estes municipios. Non se trata únicamente de parques eólicos senón tamén das infraestruturas de evacuación e
conexión coa rede

Os parques eólicos referidos, a pesar de compartir instalacións de conexión e a mesma área xeográfica, sométense
conxuntamente  a  avaliación  ambiental  ordinaria,  obviando  os  supostos  que  esixen  unha  avaliación  ambiental
estratéxica. 

A Lei  21/2013,  do  9  de  decembro,  de  avaliación  ambiental  no  seu artigo  6  indica  que aos  efectos  da  avaliación
ambiental estratéxica regulada nesta lei, entenderase por:

Artigo 6. Ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica.

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
esixida  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 refíranse 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 chan; ou ben,

b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos previstos na Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

No presente caso e á vista do parágrafo anterior, o proxecto afecta a espazos da Rede Natura 2000 como mínimo en
canto a algunhas das infraestruturas de evacuación,  de maneira que procede a esixencia de avaliación ambiental
estratéxica. 
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Á vista do aquí exposto e consonte á normativa vixente, a Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno debe
someter este plan de desenvolvemento eólico destas comarcas á correspondente avaliación ambiental estratéxica e
cumprir co preceptuado na lei.

A Área  de  Industria  e  Enerxía  da  Delegación  do  Goberno  en  Galicia  e  a  de  Castela  León,  en  canto  órganos
tramitadores, teñen a obriga legal de facelo consonte a Lei e evitar que a avaliación ambiental dos parques proposta na
tramitación,  impida  a avaliación  ambiental  da  afectación  á  Rede Natura  2000,  así  como os efectos  sinérxicos  da
totalidade das infraestruturas  eólicas do contorno que deban terse en conta.

Por outra banda, o fraccionamento dos proxectos polas empresas que pretenden instalar os aeroxeradores en toda a
comarca impide avaliar debidamente tódolos efectos e impactos que se producen conxuntamente, o que constitúe un
vicio que determina a nulidade das tramitacións fraccionadas que se pretenden.

Neste senso lembramos as seguintes sentencias:

    • Sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Contencioso Administrativo nº 333/2010 de
10/5/2010 con sede en Burgos, sección 1ª, sobre fraccionamiento de Parque Eólico en Medinaceli, Soria.

    • Sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 8/12/08,
sobre fraccionamiento de Parque Eólico de Alto Palancia III.

    • Sentencia do Tribunal Supremo de 14/5/2010 de la Sala 3ª, publicada en el BOE 190 de 6/8/2010.

    • Sentenza 254/2020 do 9 de Novembro de 2020 da Sección 3ª do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Por todo isto entendemos que a autorización para a implantación destes parques debe ser rexeitada de plano.

Parque que – con independencia da proximidade de outros e os efectos acumulativo – xa é de por sí impactante, xa
polas características básicas expresadas no Anuncio do BOE:

Parque eólico  Ralea: terá unha potencia instalada de 138  MW. Estará integrado por 23 aeroxeradores de 6  MW. A
evacuación do parque eólico farase mediante liñas subterráneas de 30  kV, que recollerán a enerxía xerada polos
aeroxeradores e conducirana ata a subestación transformadora " Ralea". Inclúe unha torre de medición, viais de acceso
e obra civil para instalación e mantemento.

Subestación transformadora  Ralea 30/400  kV: recibirá a enerxía xerada polo parque eólico " Ralea" por medio das
liñas subterráneas de 30  kV, e elevará a tensión ata os 400  kV, mediante dous transformadores de 75  MVA. Composta
por un parque de intemperie de 30/400  kV e un sistema de interior de 30  kV.

Liña aérea de alta tensión 400  kV  PE  Ralea: con orixe na subestación " Ralea" e final  na subestación "SET
Promotores Compostilla 400  kV", mediante a cal se evacuará a enerxía producida no Parque Eólico  Ralea. A lonxitude
total da liña é de 39,859 km, contando con 112 apoios. Configuración simple circuíto, con dous condutores por fase e
condutor de protección.

Parque eólico Eco: terá unha potencia instalada de 72  MW. Estará integrado por 12 aeroxeradores de 6  MW. A
evacuación do parque eólico farase mediante liñas subterráneas de 30  kV, que recollerán a enerxía xerada polos
aeroxeradores e conducirana ata a subestación transformadora "Eco". Inclúe unha torre de medición, viais de acceso e
obra civil para instalación e mantemento.

Subestación transformadora Eco 30/400  kV: recibirá a enerxía xerada polo parque eólico "Eco" por medio das liñas
subterráneas de 30  kV, e elevará a tensión ata os 400  kV, mediante un transformador de 80  MVA. Composta por un
parque de intemperie de 30/400  kV e un sistema de interior de 30  kV.

Liña aérea de alta tensión 400  kV SET  PE Eco – SET  PE Umbrío:  con orixe na subestación "Eco" e final na
subestación "Umbrío", mediante a cal se evacuará a enerxía producida no Parque Eólico Eco. A lonxitude total da liña é
de 13,56 km, contando con 35 apoios. Configuración simple circuíto,  con dous condutores por fase e condutor de
protección.
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Parque eólico Umbrío: terá unha potencia instalada de 114  MW. Estará integrado por 19 aeroxeradores de 6  MW. A
evacuación do parque eólico farase mediante liñas subterráneas de 30  kV, que recollerán a enerxía xerada polos
aeroxeradores  e  conducirana ata  a subestación  transformadora  "Umbrío".  Inclúe  unha torre  de  medición,  viais  de
acceso e obra civil para instalación e mantemento.

Subestación transformadora Umbrío 30/400  kV: recibirá a enerxía xerada polo parque eólico "Umbrío" por medio
das liñas subterráneas de 30  kV, e elevará a tensión ata os 400  kV, mediante un transformador de 125  MVA.
Composta por un parque de intemperie de 30/400  kV e un sistema de interior de 30  kV.

Liña aérea de alta tensión 400  kV SET  PE Umbrío – SET  PE  Ralea: con orixe na subestación "Umbrío" e final na
subestación " Ralea", mediante a cal se evacuará a enerxía producida nos Parques Eólicos Eco e Umbrío. A lonxitude
total da liña é de 7,62 km, contando con 19 apoios. Configuración simple circuíto, con dous condutores por fase e
condutor de protección.

Subestación transformadora "Promotores Compostilla" 400  kV: A subestación está proxectada para recoller  a
enerxía xerada, entre outros, polos parques eólicos  Ralea, Eco e Umbrío, formando parte das infraestruturas comúns
para outras instalacións de xeración de enerxía renovable. Composta por por un parque de intemperie, de 400  kV, con
configuración en simple barra e tres posiciones de liña.

Liña aérea de alta  tensión 400  kV SET Promotores Compostilla  –  SET Compostilla  400  kV:  con  orixe  na
"Subestación Promotores Compostilla" e final na "Subestación Compostilla 400  kV", propiedade de REE, mediante a
cal se evacuará a enerxía producida, entre outros, polos parques eólicos  Ralea, Eco e Umbrío, formando parte das
infraestruturas comúns para outras instalacións de xeración de enerxía renovable. A lonxitude total da liña é de 337  m,
contando con 2 apoios. Configuración simple circuíto, con dous condutores por fase e condutor de protección.

EFECTOS ACUMULATIVOS CON PARQUES EÓLICOS PRÓXIMOS

Aspecto máis que relevante e que está sen avaliar na documentación en exposición.

Dase unha falta de  avaliación dos impactos globais e sumativos de todas as infraestruturas presentes na área dos
proxectos, incluídas as liñas de evacuación e outras infraestruturas presentes como as estradas e camiños.

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 luz 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
artificiosa destes para eludir a finalidade prevista na normativa que a regula.

Se analizamos o estudo de impacto ambiental, dá a impresión de que non existen na actualidade infraestruturas do
mesmo tipo na zona, nin planificadas para o futuro. Só se contemplan os puntos de conexión á rede. Esta carencia
determina unha insuficiencia na documentación exposta, pois non se avalía a acumulación de impactos das novas
infraestruturas sobre as existentes, e tampouco se valora a posible acumulación de impactos con novos proxectos que
se atopan en tramitación e dos que a empresa promotora é coñecedora.

*Impactos sobre a saúde humana e o benestar dás familias afectadas. Xeración de feísmo paisaxístico e éxodo
poboacional.

Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”. 
https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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Os campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa, xerados tanto nas liñas de transporte, así como
nos transformadores eléctricos instalados nas subestacións eléctricas, poderían causar enfermidades graves. Así o
afirma o documento Efectos dos parques eólicos e instalacións eléctricas asociadas sobre a saúde, publicado o 22 de
setembro por Alianza Enerxía e Territorio (IEMFA). Segundo este informe, a Organización Mundial da Saúde (OMS)
concluíu en 2002 que os resultados experimentais existentes ata a data non confirmaban que a exposición a campos
electromagnéticos xerados polos compoñentes de distribución e transformación de electricidade produza consecuencias
graves  para  a  saúde.  Con  todo,  o  avance  da  ciencia  identifica  algunhas  lagoas  que  requiren  investigacións
independentes sobre o tema. De feito, a propia OMS non descarta actualmente que os campos electromagnéticos de
baixa frecuencia xerados no transporte e nos procesos de transformación eléctrica deban considerarse como “posible
carcinógeno humano”.
A relación directa entre a exposición a campos electromagnéticos e certas afeccións á saúde é unha afirmación da que
cada vez hai menos dúbidas no mundo científico. Así o testemuñan diversos estudos, como o da Universidade de
Oxford, que relaciona este tipo de contaminación con leucemia infantil ou o incremento de cancro infantil. Do mesmo
xeito,  a   IEMFA publicou  en  2001  un  informe  e  declaración  de  consenso  científico  sobre  os  riscos  dos  campos
electromagnéticos. Debido a estes e outros moitos outros estudos, recomendouse limitar a exposición en base aos
achados de risco de contraer enfermidades graves como leucemia, tumores cerebrais ou Alzheimer, entre outras.
Neste punto xorde a necesidade de aplicar o Principio de Precaución. Segundo a Unión Europea, “pode invocarse
cando un fenómeno,  un produto  ou  un  proceso pode ter  efectos  potencialmente  perigosos identificados por  unha
avaliación científica e obxectiva, se dita avaliación non permite determinar o risco con suficiente certeza”. Este principio
de cautela  non opera  cando existen  datos  terminantes  sobre  os  riscos  para  a  saúde e  o  medio  ambiente.  Nese
momento deberán operar as medidas preventivas e correctoras. Este é un deses casos no que cabería invocar o
principio de precaución ás autoridades, pola falta de información sobre a seguridade da inocuidade dos  megaproyectos
que se estarían autorizando por toda a xeografía.
A experiencia adquirida ao longo dos moitos anos de funcionamento dos parques  eólicos e da súa ampla e progresiva
implantación,  sacou  á  luz  a  aparición  de  patoloxías  específicas  nas  persoas  que  viven  na  súa  contorna.  Estas
patoloxías son producidas sobre todo polo ruído, a contaminación  lumínica, as ondas  sónicas de baixa frecuencia, as
ondas electromagnéticas e outros, que actúan de maneira individual e  sinérgica, con efectos que se potencian en
función da proximidade dos individuos ás instalacións, así como o tempo de exposición.
Para empezar, o ruído é causante de diversas afeccións da saúde, xa que é o principal impacto dos aeroxeradores
sobre as persoas. Por unha banda está o ruído  audible, que produce alteracións na calidade do soño mediante a súa
interrupción  obxectiva.  Tamén  produce  xordeira,   acúfenos,  vertixes,  mareos,   cefaleas,  hemicrania,  depresión,
ansiedade, irritabilidade e deterioración da calidade de vida. O ruído é máis  perturbador cando hai  aeroxeradores
próximos e poténciase coa velocidade do vento. Doutra banda, as turbinas producen ruído non  audible (infrasonidos,
ultrasóns e ondas de baixa frecuencia por baixo de 20 Hz que son imposibles de oír para o oído humano) que tamén é
prexudicial para a saúde. Estes sons propáganse a quilómetros, atravesando os muros das vivendas e poden causar
fibrilación auricular, dores de cabeza, pesadelos nocturnos, irritabilidade, neurose…
Por outra banda, a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro incluíu os campos electromagnéticos de baixa
frecuencia  xerados polas  liñas  eléctricas  e  infraestruturas  asociadas  como posible  axente  canceríxeno.  Entidades
científicas e a normativa de varios países europeos e anglosaxóns establecen 0,2 μ T  como valor límite de  inmisión
dos campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa e 0,5  KVM de campo eléctrico. Hai outro aspecto
que tamén inflúe na calidade de vida dos habitantes nas áreas  próximas aos parques eólicos. A rotación das aspas dos
aeroxeradores pode crear  oscilacións nos sinais electromagnéticos utilizados para a comunicación. As turbinas crean
unha zona escura para as transmisións detectadas nun radio de 10 quilómetros de distancia desde as turbinas, se estas
instálanse entre un  transmisor e o receptor.
*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 21/2013, do 9
de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora, da biodiversidade… 
*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto. 
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*A promotora obvia a importancia económica e ambiental da apicultura do lugar de afección do proxecto. 
* A promotora obvia a importancia do cultivo da castaña e dos soutos.

 VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DE GALICIA.ELIMINACIÓN
DA MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE. 

O uso predominante na área de afección do proxecto é o uso forestal e agro –gandeiro.
O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue a mitigar o cambio climático e á descarbonización
da economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o impacto da estación eólica e as
súas infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos núcleos habitados e o posible éxodo poboacional
que se pode dar derivado da manchea de estacións eólicas que hai no territorio e outras infraestruturas, que dificultan a
vida no rural  e  a sustentabilidade e viabilidade das explotacións forestais  e agro – gandeiras (fomentando o feito
coñecido como despoboamento do rural ou España baleirada). A este respecto debera informar a Dirección Xeral 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, 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. 
Como ben indica o artigo 25 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo ao
“Desenvolvemento rural: política agraria, política forestal e enerxías renovables”: 
“O Goberno incorporará na aplicación da Política Agraria Común, así como noutras estratexias, plans e programas en
materia de política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas encamiñadas a reducir a
vulnerabilidade  ao  cambio  climático  dos  chans  agrícolas,  dos  montes  e  dos  chans  forestais  e  para  facilitar  a
preservación dos mesmos, entre elas, a elaboración dun mapa de vulnerabilidade, así como a avaliación e promoción
de  sistemas  agrícolas  e  prácticas  de  xestión  forestal  sostibles  para  aumentar  a  súa  resiliencia  fronte  ao  cambio
climático, que fomentarán en todo caso as sinerxías coa redución de emisións de gases de efecto invernadoiro nestes
ecosistemas”. 
O proxecto eólico elimina de forma irreversible a funcionalidade do monte, das terras agrícolas e implica afeccións
irreversibles aos recursos hídricos.

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Exposición de motivos

O monte, ademais da importancia económica e social referenciada en Galicia, ten unha función medioambiental

que  se  recoñece  e  acrecenta  progresivamente.  A  relación  da  sociedade  galega  co  monte  evolucionou

considerablemente desde o último terzo do século pasado, xerando unha nova configuración baseada na esixencia do

desenvolvemento sustentable e do aproveitamento racional dos recursos forestais. Así, os bosques aparecen como un

elemento básico da estratexia ambiental como reservorios e depósitos de fixación de carbono, que chegan a fixar hoxe

máis de 42 millóns de toneladas, o que os converte en piares fundamentais para o cumprimento dos compromisos

adquiridos no protocolo de Quioto.

Ademais, unha parte significativa dos montes galegos, predominantemente veciñais en man común, están incluídos

na Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, o que revela a importancia dos bosques galegos no mantemento da

riqueza  e  da  biodiversidade  da  nosa  flora  e  da  nosa  fauna,  así  como  o  papel  tan  importante  que  os  montes

desempeñan  na  protección  do  solo,  da  paisaxe,  dos  sistemas  hidrolóxicos  e  de  todos  os  ecosistemas  que  as

formacións arbóreas albergan. Con este fin, regúlase na Lei de montes de Galicia unha serie de actuacións tendentes a

previr  e reducir  a degradación do monte e a fomentar a súa restauración, dirixidas a paliar  a sobreexplotación de
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determinados recursos,  condicionando e preservando a masa forestal  ante as actividades de índole extractiva,  as

urbanizacións,  as áreas industriais  e os trazados de grandes infraestruturas,  e afondando no concepto de xestión

sustentable e, especialmente, no manexo forestal responsable.

O monte é, ademais, un espazo que determina a paisaxe e a identidade da nosa comunidade, ao tempo que ten un

compoñente social de recreo, de lugar de encontro, lúdico e de gozo dos cidadáns. A lei trata de compatibilizar a

funcionalidade medioambiental, social e estética do monte, cuxos beneficios intanxibles son aproveitados por toda a

sociedade, e uns lexítimos beneficios directos que corresponden aos seus titulares. De aí que a lei persiga, como un

dos  seus  obxectivos  fundamentais,  adaptar  a  realidade  forestal  galega  ás  esixencias,  cada  vez  maiores,  dunha

sociedade, madura e moderna, como a de Galicia, que debe cohonestarse cos dereitos á percepción de rendas, froitos

e utilidades dos propietarios forestais e dos silvicultores.

Artigo 5. Función social dos montes

1.  Os  terreos  forestais  galegos  constitúen  un  recurso  estratéxico  que  deberá  contribuír  ao  desenvolvemento

socioeconómico  de  Galicia,  xerando  rendas  e  emprego  na  Comunidade  Autónoma  mediante  un  aproveitamento

sustentable dos seus recursos e servizos.

2.  Os montes  desenvolven  unha  función  social  relevante,  nos  termos  do artigo  4  da  Lei  43/2003,  do  21  de

novembro, de montes.

3. A consellaría competente en materia forestal promoverá a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais para

fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, compatibilizados coa súa potencialidade e utilización forestal.

4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das masas forestais, segundo os criterios de xestión forestal

sustentable e o disposto nesta lei, son de interese público, sen prexuízo do réxime da propiedade.

E cómpre ter moi en conta o artigo 4 da Lei 43/2003, que indica:

“Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes.

Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de

recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales,

entre ellos,  de protección  del  suelo  y  del  ciclo  hidrológico;  de fijación del  carbono atmosférico;  de depósito de  la

diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje.

El  reconocimiento  de estos  recursos  y externalidades,  de los que toda la  sociedad se beneficia,  obliga a las

Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado

aprovechamiento”.

Polo tanto,

13



O uso forestal e a funcionalidade actual dos montes afectados polos parques eólicos proxectados PREVALECEN

sobre o uso previsto no proxecto eólico citado e RESULTA INCOMPATIBLE a actual utilidade e funcionalidade dos

montes cos usos eólicos previstos.

 AFECCIÓN  SEVERA E  PREXUIZOS  SERIOS  E  IRREPARABLES  PARA AS  EXPLOTACIÓNS  AGRO-
GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO: 

A estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as explotacións agro –gandeiras coa conseguinte
perda da base territorial destas e a perda de rendementos. A fragmentación que produce a infraestrutura eólica resulta
incompatible cos obxectivos da Política agraria comunitaria (PAC). A empresa promotora non avaliou os impactos do
proxecto sobre destas explotacións económicas e como repercute a estación eólica nas economías familiares dos
núcleos afectados. 
É por tanto un proxecto industrial  agresivo non só coa paisaxe senón tambén incompatible co medio de vida e o
benestar das familias porque implica unha tranformación severa e incluso agresiva para o seu sustento económico e á
base das economías familiares do rural afectado. 

 Prexuizos significativos e danos irreversibles para os hábitats prioritarios e de interés comunitario: 
4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix, 4090
Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con Quercus robur e Quercus
pirenaica,  8230 Rochedos silíceos  con vexetación  pioneira  91E0*  Bosques aluviais  de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus
excelsior 3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo 6230* Formacións herbosas con Nardus 8220
Ladeiras  e  saíntes  rochosos  silíceos  con  vexetación  casmofítica  3150  Lagos  e  lagoas  eutróficos  naturais,  con
vexetación  Magnopotamion ou Hydrocharition  5110 Formacións estables xerotermófilas  de Buxus sempervirens en
pendentes rocosas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino, 3170*
Estanques temporais mediterráneos. 
O  proxecto  elimina  de  forma  irreversible  unha  parte  importante  destes  hábitats  vulnerando  de  forma  flagrante  a
normativa que obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable. 

A mercantil recoñece afeccións irreversibles para os hábitats prioritarios Brezais húmidos atlánticos, Cod. UE 4020 na
zona dos aeroxeradores. Esta eliminación do hábitat é ilegal e o dano é irreversible.

 Prexuizos  significativos  e  irreparables  para  o  bosque  de  ribeira  e  o  bosque  autóctono  galego  ou
ancient wood: 

**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”. 
No presente proxecto a afección aos bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Hábitat 91E0* é moi
preocupante, xa que implica a eliminación irreversible de exemplares, contrariamente ao que prescribe a Directiva
citada. 
Pero tamén é moi preocupante a afección severa e irreversible ás Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur
e Quercus pyrenaica 9230, hábitat non prioritario pero que igualmente existe o deber das Administracións públicas do
seu mantemento nun estado de conservación favorable. A afección máis importante e severa prodúcese sobre dos
numerosos cauces innominados afectados polas infraestruturas e que están sen codificar. 
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Cómpre  ter  en  conta  o  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 da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os  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 os  dous tipos gozan da 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. Polo tanto, NON
PODEN SER DEGRADADOS, NIN DETERIORADOS NIN ELIMINADOS.

*  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  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais
e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa 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”.

* Afección severa e danos irreversibles a Paisaxes identitarias e simbólicas de gran beleza. Incumprimento do
Convenio europeo da Paisaxe. 

Cómpre lembrar que se ben os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración,  estes teñen que
realizarse en base ás aspiracións da cidadanía.

No presente caso non existiu nin existe un proceso de participación efectiva da cidadanía no tocante á protección das
súas paisaxes.

O Convenio  Europeo  da  Paisaxe  (en  diante  CEP),  ou  tamén  denominado  Convenio  de  Florencia,  é  un  tratado
internacional promulgado polo Consello de Europa na cidade de  Florencia. Este Tratado foi asinado polos Estados
integrantes do devandito organismo en  Florencia o 20 de outubro de 2000 e entrou en vigor o 1 de marzo de 2004.

O CEP foi ratificado pola maioría dos Estados membros, entre eles, España, no ano 2007, e entrou en vigor nese país o
1 de marzo de 2008.
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O CEP establece e define (art. 1) os obxectivos de calidade paisaxística como “a formulación polas autoridades públicas
competentes, para unha determinada paisaxe, das aspiracións das poboacións en canto refírese ás características
paisaxísticas do espazo no que viven”.
Cada  paisaxe  debe  ser  “identificada  e  cualificada”,  mediante  os procesos  de  consulta  pública que  garantan  a
“participación de todas as persoas interesadas pertinentes”,  e  os obxectivos de calidade deben ser  inseridos  nos
instrumentos de planificación e actuación que en cada caso considérense máis adecuados. “Debe establecerse unha
clara relación entre os devanditos obxectivos, os resultados das análises para a identificación e cualificación, e as
medidas necesarias para conseguilos”.
Un  dos  aspectos  innovadores  que  se  derivan  da  conceptualización  de  paisaxe  que  o  CEP adopta  está  referido
á  supeditación da existencia do mesmo á percepción da poboación, isto é, a unha subxectividade colectiva, con
toda a complexidade psicolóxica e social que o acto  perceptivo implica. O Convenio refírese á paisaxe como «calquera
parte do territorio tal como percíbea a poboación». Este carácter  perceptivo da paisaxe fai referencia á súa dimensión
humana.
Por primeira vez atopámonos cun Convenio que centra a súa atención naquelas persoas que habitan e forman parte
integrante dun territorio e onde a participación da cidadanía é a chave para establecer as determinacións nas que se
basearán os obxectivos de calidade paisaxística.
Establécese, ademais, que en todas as etapas deste proceso a participación, a concertación, o intercambio de
ideas, a negociación e aprobación deben facerse entre as institucións e a poboación . Por tanto, a atención que
require a paisaxe no desenvolvemento deste proceso precisa da concorrencia da sociedade civil, a participación cidadá
e as administracións, empresas e institucións expertas en materias relacionadas coa paisaxe.

*A importancia do Patrimonio Sonoro e Olfativo das Paisaxes: non avaliado pola mercantil promora.  

 Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados dos proxectos eólicos
Ralea,  Eco  e  Umbrío  e  demais  infraestruturas  asociadas.  Afección  aos  seus  puntos  de encame e
puntos de encontro lobeiros.

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Falla de avaliación por parte da
promotora.  Pero esta avaliación deberá ser previa á ubicación das instalacións do proxecto  e avaliar os seus
impactos sinérxicos e acumulados coa totalidade de parques e infraestruturas de evacuación xa instaladas e aprobadas
e pendentes de execución na mesma área xeográfica. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación do
terreo ten impactos significativos para a especie. Polo tanto, antes de escoller o emprazamento do proxecto xa se
debera  prever estes puntos de encame e de encontros lobeiros. O proxecto tal e como se presenta no documento de
inicio prevé a eliminación destes puntos de encontro e encame causando prexuizos irreversibles para a especie. Non se
seguiron os criterios dos expertos que indican: 
“• Na fase de planificación dun novo proxecto consúltense as fontes dispoñibles acerca da presenza de mandas de
lobos  na  zona.  Desta  maneira,  tendo  en  conta  os  requirimentos  da  especie  e  o  que  se  coñece  do  efecto  das
infraestruturas industrais sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este cánido,
modificando a disposición das infraestruturas e alonxando estas dos puntos de encame e puntos de encontro das
manadas de lobos. 
• É conveniente que durante a planificación dun proxecto industrial identifíquense as principais manchas de vexetación
arbustiva e evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”. 
A totalidade das infraestruturas industriais fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos significativos para
unha especie de marcado carácter territorial. 
O  Convenio  de  Berna  relativo  á  Conservación  da  Vida  Silvestre  e  o  Medio  Natural  de  Europa,  foi  asinado  en
Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente protexidas”,
constando as  prohibicións  correspondentes  no  seu art.  6.  Este  Convenio  debe  o  seu valor  a  tres  características
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fundamentais:  o seu carácter  xeneralista,  a concepción da lista 9 única de especies e a incorporación da política
conservacionista na planificación económica. 
O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as especies
amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en caso de non
ter dita consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do Convenio de Berna, e
da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de interese comunitario como o
Lobo. 

 Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos.  Vulneración flagrante da
Directiva Marco dá Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE
GARANTA A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN
AOS ACUÍFEROS: 

Existe unha afección severa  ao conxunto de cauces  da área  e afección  do proxecto con impactos  sobre  brañas,
humidais, fontes e nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto e parte da súa
infraestrutura de evacuación, afección severa e irreversible obviada pola mercantil promotora.
A mercantil promotora non avalia a calidade das masas de auga afectadas polo proxecto. Non existe estudo algún sobre
a importancia dos ríos, regatos e a conectividade ecosistémica dos corredores fluviais da área de afección do proxecto.
Non se miden os caudais dos cauces afectados e non se garante a integridade dos acuíferos e das masas de auga
soterradas. Tamén se obvia a calidade destas.

A Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio  de 1992,  relativa á conservación dos hábitats  naturais  e da  fauna e flora
silvestres, insta os estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan primordial
importancia para a fauna e a flora silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal e continua
(como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou polo seu
papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos)  resultan esenciais  para a migración,  a distribución
xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres.
Na lexislación española, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. BOE 299,
14/12/2007  (Modificada  pola  Lei  33/2015.  BOE 227,  22/11/2015)  define  corredor  ecolóxico  como:  “o  territorio,  de
extensión  e  configuración  variables,  que,  debido  á  súa  disposición  e  ao  seu  estado  de  conservación,  conecta
funcionalmente  espazos  naturais  de  singular  relevancia  para  a  flora  ou  a  fauna  silvestres,  separados  entre  si,
permitindo,  entre outros procesos ecolóxicos,  o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a
migración de  especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3).
A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal
imposto  polos  Directiva  Hábitats  e  pola  propia  Lei  42/2007.  Considerando en ambos os  casos  a  importancia  dos
corredores ecolóxicos como elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como zonas
núcleo de biodiversidade,  representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que,  sen ser
designadas legalmente baixo unha figura de protección, manteñen unha elevada biodiversidade.
Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e
mariños), son os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun
gran número de especies silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes
(terrestres,  semiterrestres, acuáticos),  servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as
zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño.
O concepto de corredor fluvial vai aparellado ao propio concepto de río, que representa moito máis que unha simple
masa de auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o río na súa canle
de estiaxe, a vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta vexetal
asociada.
Os  corredores  fluviais,  ademais  do  seu  valor  ecolóxico  intrínseco,  cumpren  dúas  funcións  fundamentais,  como
conectores ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos.
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Respecto  ao  valor  ecolóxico,  os  corredores  fluviais  albergan  ecosistemas  asociados  ao  río  tanto  acuáticos  como
terrestres e de interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio
para  moitas  especies  vinculadas  ao  ámbito  fluvial.  Este  valor  ecolóxico  singular  vese  incrementado  pola  función
fundamental de  conectores ecolóxicos entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor ambiental
territorialmente  afastadas.  Esta  función  reviste  unha  especial  importancia  ao  atoparse  moi   fragmentados  os
ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os corredores fluviais representan
os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar poboacións de seres vivos que
doutra maneira quedarían illadas.
Finalmente, no seu papel de reguladores hidrolóxicos actúan como  laminadores do caudal e das cargas de sedimento
que arrastra o río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados e recargando
os acuíferos. Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos estuarios e augas
costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos e económicos asociados. 

 Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do
proxecto:

Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais as infraestruturas do
proxecto aséntanse prácticamente sobre humidais,  brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que estamos en
presencia de humidais, brañas e lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As importantes remocións de
toneladas de terra para a instalación das cimentacións dos vasos e do túnel pode romper acuíferos e afectar seriamente
ás masas de auga soterradas. Os humidais son fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se
reproducen nestes espazos.  Tamén son fonte de auga limpa e de alimento,  de feito,  unha de cada sete persoas
depende dos humidais para o seu sustento. Os servizos que brindan os humidais son incalculables e insubstituíbles.
 Pero hai que ter en conta ademais a afección producida pola totalidade das infraestruturas do parque e as sinerxías da
totalidade de parques ubicados no mesmo ámbito xeográfico.
Centos  de  hectáreas  de  lagoas,  lagos,  brañas,  xunqueiras,  bosques húmidos  e turbeiras  están  en  serio  risco  de
desaparición por mor da expansión denscontrolada de eólicos e infraestruturas hidroeléctricas en Galicia. En Galicia só
hai 5 humidais protexidos ao abeiro do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta de
Galicia aprobaba o 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, vixente na actualidade. Desde o ano 2008, data de creación do Inventario
como rexistro público de consulta dos humidais, a Xunta abandonouno por completo e non se molestou en inventariar
debidamente  os  humidais  galegos  incumprindo  de  cheo  a  Directiva  2000/60/CE,  pola  que  e  establece  un  marco
comunitario de actuación no ámbito da política de augas (en diante DMA).
O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas
de transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo deterioración adicional e protexa e mellore
o estado dos ecosistemas acuáticos e,  con respecto ás súas necesidades de auga,  dos ecosistemas terrestres e
humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”.
A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa dentificación,
denominación e descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do humidal, tipoloxía, localización
e superficie, localización xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie do humidal,  hábitats,  vexetación e flora,
fauna, réxime de protección, plans e medidas de conservación, estado de conservación e cartografía.
Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario dificilmente se poden identificar, controlar e moito menos
cumprir  cos obxectivos de calidade destas masas de auga que esixe a DMA e por  tanto,  xa non habería ningún
obxectivo ambiental que cumprir, abandonando a súa sorte estes espazos que prestan grandes e valiosos servizos
ecosistémicos.
O desleixo da Xunta de Galicia e do MITECO con respecto aos humidais e de tal envergadura que na praxe a cidadanía
ten que pasar polo que indican as empresas nos proxectos, sen poder constatar a veracidade do que neles se relata. As
obras de construción das infraestruturas industriais  sobre estes espazos ou con afección aos mesmos,  provoca a
desaparición dos valores naturais destes. A apertura de viais, as cimentacións, as gavias de cabreado, a construción

18



das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os centros de transformación están a provocar a framentación e
drenaxe destas zonas húmidas con un impacto ambiental irreversible e inasumible nunha época de crise climática como
a actual.
As turbeiras son importantes sumidoiros de carbono e por tanto son cruciais para facer fronte a unha emerxencia
climática que está a acelerar a perda de biodiversidade. Os humidais están a desaparecer máis rápido que ningún outro
ecosistema  e  a  implantación  de  proxectos  industrais  no  seu  ámbito  xeográfico  non  é  a  solución  adecuada  para
contribuír  ao  cambio  climático.  Existen  numerosas  zonas  de  humidais,  xuncais,  brañas  e  lagoas  e  directamente
afectadas polos aeroxeradores. En consoancia co artigo 21 da Lei  7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e
transición enerxética, relativo á consideración do cambio climático na planificación e xestión territorial e urbanística, así
como nas intervencións no medio urbano, na edificación e nas infraestruturas do transporte, os humidais, as brañas e
as lagoas,  ao igual  que as nascencias dos  ríos deberan ser  consideradas zonas de sensibilidade e exclusión  de
infraestruturas eólicas, pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos ecosistémicos.

 Prexuizos significativos e incompatibles coa 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 
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 
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 
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Hai que destacar, a Ra ibérica (ra patilarga),  Pelobates  cultripes (sapo de  espuelas),  Chalcides  bedriagai (eslizón
ibérico) especies rexistradas como “Vulnerable”no Decreto 88/2007, do 19 de abril,  polo que se regula o Catálogo
galego de  especies amenazadas;  e  Chioglossa  lusitanica (píntega rabilarga) catalogada como “Vulnerable” polo
Decreto 88/2007 e polo Real Decreto 139/2011.
O proxecto afectará de forma irreversible ás especies ameazadas e vulnerables e outras en perigo de extinción como a
Aguia real (Aquila chrysaetos) e outras aves planeadoras en periodo reproductor como:

Aves rapaces rupícolas

Aquila fasciata

Gyps fulvus

Neophron percnopterus

Gypaetus barbatus

•Aves forestales amenazadas

Aegypius monachus

Aquila adalberti

Ciconia nigra

Milvus milvus

 Afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización:
O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. De feito non está actualizado. Contrariamente ao que se indica no
estudo existen indicios máis que evidentes e razoables da existencia de máis patrimonio arqueolóxico. 
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. 

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.
Hai que ter en conta que o estudo do patrimonio cultural só se refire aos 54 muíños eólicos repartidos entre os PE de
Eco (12 aeroxeneradores),  Umbrio (19 aeroxeneradores) e Ralea (23 aeroxeneradores),  as súas infraestruturas de
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evacuación coa SET e a liña aérea de alta tensión ata Compostilla,  pero non se avaliou o efecto acumulativo nin
sinérxido da totalidade das infraestruturas existentes, incluso doutras estacións eólicas, na mesma área xeográfica.

*  Patrimonio  cultural  inmaterial  (toponimia,  microtoponimia,  lendas,  historia...): sin  avaliar  pola  mercantil
promotora.

Por todo o exposto

SOLICITA:

1.- Que teña por presentado este escrito e por formuladas as alegacións que se presentan en tempo e forma, que sexan
estimadas as mesmas e que en atención ao seu contido se dite Declaración de Impacto Ambiental desfavorábel para
os parques eólicos " Ralea", de 138  MW; "Eco", de 72  MW; e "Umbrío", de 114  MW,e as súas infraestruturas de
evacuación, nas provincias de León e Lugo, e que se denegue a Autorización Administrativa solicitada así como a
execución do proxecto.

Que é preciso unha resposta razoada a estas alegacións de acordo co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, sendo a falta de resposta motivo de nulidade da
tramitación.

2.-  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,  teñen  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 ás  infraestruturas eólicas  proxectadas e  os demais  parques
eólicos  xa  existentes  ou  en  tramitación  na  área  xeográfica  de  afección  deste  proxecto  e  as  liñas  de  evacuación
existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilateralmente por mor do interés
dunha empresa as  paisaxes agrarias, culturais 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.

3.- Téñase en conta neste procedemento administrativo o INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE
ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437

4.- Téñase en conta neste procedemento administrativo o INFORME MACROEÓLICOS:
https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/

5.- Téñase en conta neste procedemento administrativo o INFORME “Efectos de los parques eólicos e instalaciones
eléctricas asociadas sobre la salud”. 
https://aliente.org/efectos-eolica-salud

6.- Tomen nota de que tanto o MITECO como a Xunta de Galicia están a impulsar unha política industrial eólica que
está destrozando o mundo rural e inzando eólicos de forma desordenada en calquer lugar e que están a afectar de
forma severa e irreversible con proxectos como estes ás familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais
afectados, contribuindo a baleirar as aldeas e os núcleos, ademais de xerar e incrementar o feísmo paisaxístico.
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7.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal ou braña, agás os protexidos
polo Convenio Ramsar. 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 e que boa parte das infraestruturas eólicas proxectadas
ubícanse precisamente sobre lagoas, humidais (brañas en Galicia) e as nascencias dos ríos.

En Lugo, 18 de febreiro de 2022

Asdo.- ____________________
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