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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15008 A Coruña 

Asunto: Alegacións ao Acordo do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto 

ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Alto da Croa, nos concellos de 

Dumbría e Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/154B). DOG Núm. 69, do 8 de abril de 2022. 

 En relación ao Acordo do 27 de maio de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a 

necesidade de urxente ocupación que implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto 

ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do 

parque eólico Monte da Tella, no concello de Vimianzo (expediente IN408A 2019/59). DOG Núm. 118, de  23 de xuño 

de 2021. 

 En relación ao Acordo do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a 

necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto 

ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do 

parque eólico Monte da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (expediente IN408A 2019/105). DOG Núm. 47 de 

10 de marzo de 2021. 

 En relación do proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) 

(expediente IN408A 2020/179), DOG Núm. 244, de 22 de decembro de 2021. 

 En relación ao proxecto do parque eólico Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña), promovido por AV 

Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/08), DOG Núm. 219, de 15 de novembro de 2021. 

 
 Don/Dona ____________________________________________________________________________________con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

___________________________________________________________________________, municipio de 

_________________________________________, provincia__________________, teléfono 

________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do Acordo do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude 

de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto 

de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Alto da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (A Coruña) 

(expediente IN408A 2020/154B), DOG Núm. 69, do 8 de abril de 2022 e tendo en conta a relación deste proxecto co proxecto do 
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parque eólico Monte da Tella (expediente IN408A 2019/59), co proxecto do parque eólico Monte da Croa (expediente IN408A 

2019/105), co proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 

2020/179) e co proxecto do parque eólico Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña), promovido por AV Paxareiras, S.L.U. 

(expediente IN661A 2011/08), por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

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

“Artigo 2 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da 

fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun 

estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario”. 

“Artigo 6 

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

implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento, e as 

apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats 

naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes nos lugares. 

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

hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación das 

zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da presente Directiva. 

3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, poida afectar de 

forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos, someterase a unha 

adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos de conservación do devandito lugar. Á vista das 

conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes 

só se declararán de acordo con devandito plan ou proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en 

cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública”. 

2.- Impactos ambientais severos. 

 Afección á Rede Natura 2000: 

A escasos metros da  poligonal do Parque eólico atópase a zona  ZEPA “Costa da Morte (Norte)” con código ES0000176 declarado 

como tal polo DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia 

comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. Tamén a zona  ZEPA “Espazo mariño da Costa da 

Morte” con código ES0000497 mediante a Orde  AAA/1260/2014, do 9 de xullo, pola que se declaran Zonas de Especial Protección 

para as Aves en augas mariñas españolas. 

A Costa da Morte tamén está declarada como  ZEC co código ES1110005 declarado como tal polo DECRETO 37/2014, do 27 de 

marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan 

director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
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Existe unha afección severa á  ZEC (ES1110008) Carnota - Monte Pindo, situado a escasos metros dos aeroxeradores, en concreo 

do AC-08 e a mesma afección existe para a ZEC (ES1110012) Monte e lagoa de Louro. 

 A Coherencia da  REDE NATURA 2000 

O obxectivo das redes de áreas naturais protexidas de non debe ser tan só preservar especies raras ou ameazadas, ou mostras 

representativas ou singulares de ecosistemas pouco alterados, senón preservar a integridade ecolóxica dos ecosistemas, o que 

supón garantir que a súa composición de especies, a súa estrutura ecolóxica e as súas funcións non se vexan alteradas 

significativamente como consecuencia das actividades humanas e asegurar que os procesos ecolóxicos dos que depende 

mantéñanse en condicións naturais. 

Unha rede ecolóxica é un sistema coherente de elementos naturais ou  semi-naturais, establecido e xestionado co obxectivo de 

manter ou restaurar as funcións ecolóxicas como medio para conservar a biodiversidade. Para iso, é esencial manter tamén a 

conectividade ecolóxica entre os espazos que compoñen a rede 

No ámbito nacional, o artigo 46 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece que co fin de mellorar a 

coherencia ecolóxica e a conectividade da Rede Natura 2000, as comunidades autónomas, no marco das súas políticas ambientais e 

de ordenación territorial, fomentarán a conservación de corredores ecolóxicos e a xestión daqueles elementos da paisaxe e áreas 

territoriais que resultan esenciais ou revistan primordial importancia para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio 

xenético entre poboacións de especies de fauna e flora silvestres. 

 Afección moi severa e incompatible cos Hábitats 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:  

HIC 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix  

HIC 4030 Queirogais secos europeos e HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga  

HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga Medio  

7110* hábitat de turbeira. Prioritario.  

 Poligonal do parque eólico Monte da Tella que coincide en boa parte coa poligonal do parque eólico Alto da Croa e 

do parque eólico Monte da Croa. 

 

A riqueza hídrica da entorna da estación eólica é evidente. Na entorna, os Penedos de Pasarela –Traba. 

2.- 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. 

Parque eólico Valsagueiro (aprobado a 12/04/2007) 
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L.A.T. 66 kV Sub. Mazaricos - Sub. P.E. Ponte Rebordelo (de 7/07/2005) 

Parque eólico Ponte Rebordelo (de 30/06/2005) ao SE 

Parque eólico Paxareiras II-E (Filgueira), aprobado a 19/05/2000 

Parque eólico Paxareiras II-D (Ameixenda), aprobado a 22/06/2000 

Parque eólico Alto da Croa  

Parque eólico Alto da Croa II 

Parque eólico Monte da Tella 

Parque eólico Monte Tourado 

Parque eólico Sembra 

Parque eólico Berdoias 

LAT 220 kV Vimianzo –Mazaricos. Liña aérea que cruza o territorio do Norte ao sur. 

LAT 66 kV Sub.Mazaricos-Sub.PE Ponte Rebordelo 

LAT FerroAtlántica (1) A Liña cruza en  dirección NE-SW 

LAT FerroAtlántica (2) A liña parte de Ferroatlántica en  dirección Sur. 

LAT a Corcubión Dirección N-S, ao oeste do proxecto da LAT Paxareiras II 

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 Ley 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, o parque eólico Alto da Croa e a súa infraestrutura de evacuación non é compatible coa conservación dos corredores 

ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna. 
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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. 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 anteproxectos presentados polas 

promotoras, 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. 

3.- 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 proxecto do parque eólico Alto da Croa está preto do parque eólico Paxareiras, do parque eólico Paxareiras II e a liña de 

evacuación deste. 

A zona de afección do expediente IN661A 2011/08, parque eólico Paxareiras II e do expediente IN408A 2020/179 relativo ao proxecto 

da LAT 66 KV de evacuación do p.e. PAXAREIRAS II, no concello de Dumbría (A Coruña) está próxima aos espazos naturais como 

son ZEC e ZEPV Carnota –Monte Pindo e ZEC Costa da Morte, existindo unha distancia aproximada de 1 km ao primeiro dos 

espazos. 

Debéranse avaliar os impactos acumulados e sinérxicos do parque eólico e as súas infraestruturas asociadas de evacuación (incluída 

a Subestación de destino de Regoelle), 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. 
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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. 

Carnota - Monte Pindo 
Código do ZEC 

ES1110008 
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. 
Instrumentos de planificación 

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

4.674 ha. 
Concellos 

Cee, Dumbría, Mazaricos, Carnota. 
Situación 

Sudoeste da provincia da Coruña, a cabalo das comarcas de Muros, Xallas e Fisterra. Núcleos urbanos de referencia: Cee, Ézaro, O 

Pindo, Carnota. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Carnota – Monte Pindo”, de 4.674 ha. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1150 ß Lagoas costeiras 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1310   Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas 

1320   Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130 ß Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 

2150 ß Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 

2190   Depresións intradunales húmidas 

2230   Dunas con céspedes do Malcolmietalia 

2260   Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
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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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 

5230 ß Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

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

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

6420   Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 

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 

8330   Furnas mariñas 

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 Alosa alosa 

  Coenagrion mercuriale Alosa fallax 

  Elona quimperiana Chondrostoma polylepis 

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Rhinolophus ferrumequinum 

Lacerta monticola Rhinolophus hipposideros 

Lacerta schreiberi   

 

 Non se avalía de maneira obxectiva a alternativa 0 en relación a tódolos aspectos ambientais e sociais. 

No apartado b do artigo 35 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental determinase que o estudo de impacto ambiental ha de incluír o 

seguinte: 

“Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus características específicas, 

incluida la alternativa 0, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, 

teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.” 

No Anexo VI de dita lei sinálase, así mesmo, a seguinte consideración: 

“Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos pertinentes de la situación actual del 

medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en la 

medida en que los cambios naturales con respeto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo razonable, de 

acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos.” 

Deste xeito, a descrición da alternativa 0 centrase na renuncia dos efectos positivos do desenvolvemento do parque eólico, sen 

analizar os efectos positivos de ditas coberturas e usos do solo. 
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Non se fala da afección sobre a calidade de vida dos residentes da contorna do parque, nin do consumo de recursos ou a non 

emisión de residuos que se evitarían coa non execución do plan. Para este escenario, o estudo de impacto centrase no aforro de 

combustibles fósiles na produción enerxética, e polo tanto aforro de emisións de CO2, pero esquecese da gran importancia dos 

sumidoiros de carbono forestais e agrícolas citados no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030 ou no Acordo 

de París. 

 A escribenta das canaveiras, en serio perigo de extinción 

En relación á escribenta das canaveiras e os proxectos eólicos que poidan ter algunha incidencia sobre a especie, indicar que a 

Xunta de Galicia, tras darse a sí mesma un prazo de 6 anos para facelo (desde o 2013), non chegou a determinar os perímetros 

de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo de extinción.  

A cuestión non é baladí porque hai unha manchea de parques eólicos que afectan a esta especie con charcas e humidais cuxo 

perímetro están sen determinar e a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de recuperación da subespecie lusitánica da 

escribenta, da que unicamente aparece nunha representación gráfica e fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás expensas 

das avaliacións que realicen as mercantís promotoras eólicas. 

Por outra banda o artigo 4 do Decreto que aproba o plan de recuperación da especie, referido a súa revisión indica que:   

"2. Co fin de adaptar o plan aos novos condicionantes existentes para a conservación da subespecie, avaliaranse os seus resultados 

cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das medidas de recuperación", non existindo constancia desta 

avaliación tras o transcurso do periodo indicado.  

O referido plan tamén indica na súa exposición de motivos que: 

"A aprobación deste plan executivo vincula tanto os particulares como as administracións competentes, que deben cumprir as 

directrices e actuacións contidas neste decreto". 

"Debido ao declive poboacional estimado e ao reducido tamaño da poboación actual, a subespecie lusitánica da escribenta das 

canaveiras aparece recollida no anexo I do Decreto 88/2007 na categoría «en perigo de extinción». Esta categoría está reservada 

para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando.  

A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implica a elaboración dun plan de recuperación cuxo fin é garantir a 

conservación da especie que vive en estado silvestre no territorio da Comunidade Autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas 

adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas viables". 

O artigo 3 do Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das 

canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia indica: 

“A finalidade do plan de recuperación, de acordo cos antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a de inverter a tendencia 

demográfica regresiva da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia ata que se limite de xeito significativo o seu 

risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación das localidades de reprodución coñecidas que se 

perderon e unha poboación reprodutora superior a 112 parellas”. 

Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no Decreto do ano 2013 queda moi lonxe da realidade e a situación da especie 

é de especial gravidade. 

No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, que se achega a este escrito, indícase a 

priori, que a escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar a dar sinais de recuperación en Galicia. A pesar da 

súa vulnerable situación, é unha das escasísimas especies ameazadas que conta cun plan de recuperación aprobado pola Xunta (só 

son 3 de 198, segundo teñen denunciado repetidamente varias entidades ecoloxistas). Mais os resultados dun novo censo volven 

advertir da necesidade de medidas efectivas. “Segundo os datos dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras en Galicia 

fronte ás case 70 censadas en 2005, o que supón unha redución de arredor do 70% en tan só 13 anos“, advirte o traballo, realizado 

por Emilio Martínez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José Luis Rabuñal Patiño, Cosme Damián Romay 

Cousido, Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 
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 Unha especie típica deste hábitat é a lacerta vivípara:  

A vinculación desta especie con hábitats moi específicos fai que a distribución desta especie sexa descontinua e que algunhas 

poboacións sexan moi vulnerables ás alteracións dos seus biótopos característicos. 

4.- Prexuizos significativos e incompatibles co benestar das familias que habitan e residen nos núcleos próximos aos 

parques eólicos proxectados: Alto da Croa, Alto da Croa II, Monte da Tella, Monte Tourado..etc. 

Sarteguas  a 980 metros do parque eólico Monte da Tella. 

A Boudaneira  a 1.300 metros do parque eólico Monte da Tella. 

Parroquia de Baiñas e Parroquia de Olveira (municipio de Dumbría). Impactos non avaliados pola merdantil promotora. A mercantil 

promotora debera avaliar os impactos da totalidade dos parques que comparten infraestruturas comúns na mesma área xeográfica 

para os núcleos e as familias que viven neles. Impacto do conxunto dos parques eólicos no posible éxodo poboacional. Non avaliado 

pola promotora. 

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

infraestruturas eólicas xa presentes na área de actuación.  

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

doutras infraestruturas que fragmentan a paisaxe producindo feísmo, fragmentan os hábitats coa conseguinte perda de 

biodiversidade, factores que afectan á saude e ao benestar dás familias. 

Así por exemplo, a promotora do parque eólico Monte da Croa prevé as infraestruturas deste parque con afección aos seguintes 

núcleos: 

Ao norte: 

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

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

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

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

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

Ao leste: 

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

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

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

Ao sur: 

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

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

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

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

-  Sarteguas, a unha distancia aproximada de 1010  m do aeroxerador  MC-07. 
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- Paradela, a unha distancia aproximada de 1390  m da subestación do parque. 

Ao oeste: 

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

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

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

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

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

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

-  Caforra, a unha distancia aproximada de 2400  m da subestación do parque. 

*Barro de  Abaixo, a case 524 metros da máquina  BA1. 

A mercantil promotora do parque eólico Monte da Croa recoñece prexuizos para as familias que viven e residen nos seguintes 

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

teñen dereito á protección da saúde e ao benestar persoal e social, polo que non se poden minimizar os impactos da manchea de 

infraestruturas eólicas existentes na zona en base a que os núcleos están dispersos e/ou teñen poucos habitantes. 

No presente proxecto do parque eólico Alto da Croa a mercantil promotora prevé as seguintes afeccións: 

 

Pero é que existen afeccións para máis núcleos como: 

San Pedro de Berdoias, A Casanova, as Casas da Estivada, Romar, Grixoa, A Boudañeira, Sarteguas, O Petón, Berdeogas, A 

Farrapoa, Alvarellos, Cahín, Vilar, Padreiro de Arriba, Padreiro de Abaixo, Caforra, Paradelas, Hospital, O Arrueiro, Buxantes, Vilar, A 

Carballa, A Filgueira, O Cruce, A Grixa, Figueiroa, Vilar de Paraído, O Carboal, O Cruce, A Pelexa, Cerván, Castro, Martín, Busto, 

Bustelo, Xerpe, A Senra, Piñeiros, Truitín, Mota, Canelas, Casa de Cancela, O Castro, As Carizas, Ferrío, Sanxumil, Estimán, A Mota, 

Cheo, Casa do Monte, Baíñas, O Val, Rabós, Cerbán, Castiñeira, A Furaca, Castrelo, Santa Comba, Regoelle, As Touzas, Vilar, 

Olveira, A Reboula, O Logoso, Anseán, O Brazal…etc. 
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Pero ademáis cómpre ter en conta que o EXPEDIENTE IN408A 2020/179 RELATIVO AO PROXECTO DA LAT 66 KV DE 

EVACUACIÓN DO P.E. PAXAREIRAS II, NO CONCELLO DE DUMBRÍA (A CORUÑA) E O EXPEDIENTE IN661A 2011/08, PARQUE 

EÓLICO PAXAREIRAS II contemplan tamén afeccións para os seguintes núcleos: 

- Hospital, aproximadamente a 200 metros 

- Paradela, aproximadamente a 150 metros. 

Afección especial para os seguintes núcleos rodeados tamén por paques eólicos e as liñas de evacuación asociadas: 

Vilar, A Carballa, A Grixa, Martín, O Cruce, Casanova, Filgueira, Castro, Busto, Villar de Paraíso, O Carboal, Figueiroa, Hospital, 

parroquia de Santa Baia de Brens, A Senra, Bustelo, Xerpe, Buxán, O Logoso, Anseán, Xestosa, A Filgueira, O Canliño, O Brazal, 

Campelo, Paradela, Caforra, Regoelle, O Val, Manlle, Santa Comba, a parroquia de Santa Baia de Brens, A Senra, Bustelo, Xerpe, 

Buxán, Xestosa, Lucín, parroquia de San Pedro de Buxantes, Colúns, San Martiño de Olveira, Canelas, As Carizas, Castro, parroquia 

de Santa Baia de Dumbría, Cheo, Mota, Estimán, Sanxumil…etc. 
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Non se pode vivir rodeado desta manchea de eólicos e liñas de evacuación. O impacto sobre a paisaxe e o benestar das familias que 

viven, residente e/ou traballan nos núcleos rurais afectados é inasumible. 

 Impactos sobre a saúde humana e o benestar dás familias afectadas 

Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.  

https://aliente.org/efectos-eolica-salud 

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. 

https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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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.  

*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. 

5.- 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.  
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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 sinerxias 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 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. 
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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, 

O uso forestal e a funcionalidade actual dos montes afectados polo parque eólico ALTO DA CROA PREVALECEN sobre o uso 

previsto no proxecto eólico citado e RESULTA INCOMPATIBLE a actual utilidade e funcionalidade dos montes cos usos eólicos 

previstos. 

6.- Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados do proxecto eólico Alto da Croa e demais 

infraestruturas asociadas (obxecto doutros proxectos independentes e non sometidas á presente avaliación ambiental). 

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 fundamentais: o seu carácter xeneralista, a 

concepción da lista 9 única de especies e a incorporación da política conservacionista na planificación económica.  
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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.  

7.- 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. 

Este proxecto do parque eólico Alto da Croa afecta ao río Buxantes, ao río do Fragoso, ao rego do Vao Salgueiro, ao río do Hospital e 

aos seus muíños fariñeiros, ao rego de Sarteguas, ao rego de Alvarellos, ao rego das Pozas, a varios regos innominados, a rego de 

Paradela, ao rego das Neves, ao rego das Brañas Hedras. Pero tamen a varias fontes como a Fonte da Estaca, a Fonte do Lobo, a 

Fonte Cerva, a Fonte dos Fiás, a Fonte da Pedriña, Fonte dos Vaos…etc. 

Na paraxe de Fial da Grúa nace a Fonte das Camisas. Entre o Castro e o Petroglifo de Pedra Ancha nace a Fonte do Fragoso e á 

beira da Mámoa nace a Fonte dos Ladróns.  

Preto da paraxe das Moas nace a Fonte do Barro Branco. No rego do Hospital atopamos a fervenza do Hospital. Na Pedra da Lebre 

nace a Fonte da Pedriña. 

O rego das Pozas nace na parcela 262 do polígono 505, onde se prevé a localización do apoio número 1 da LAT, no Fial da Grua. A 

escasos metros na parcela 263 colindante nace outro rego. 

Na parcela 831 do polígono 11 nace o río Fragoso, que tributa no río Valsagueiro. O rego de Mouzo nace na paraxe de Castros, onde 

hai indicios de xacementos arqueolóxicos.  Na mesma área nace o rego do Fial. No polígono 6, parcela 801 do Campo 2 existe unha 

captación de auga, a escasos metros da LAT. As parcelas 786 -784 do Canliño están á beira do rego Fumeirás. Tanto o rego de 

Paradela, afectado pola LAT, como o rego de Fumeirás tributan no río do Hospital. 

As parcelas 743 a 775 son atravesadas por un rego sen codificar ou rego do Gate, que tributa no rego Paradela. Na parcela 336 do 

polígono 10 na paraxe de Pedra Grande está á beira do rego do Espiño. O rego do Espiño cruza a parcela 341 do Campo Dumbría, á 

beira do núcleo de Paradela e a Agra o Ribeiro. 

A parcela 777 do polígono 10 linda coa paraxe das Moas e o rego das Moas, que tributa no Canliño e a Fonte Fontaíñas. A parcela 

729 do polígono 10, paraxe de  Riba do Agro Vello linda con Fontiñas. Na paraxe da Cruz Vella está o paraque eólico Valsagueiro, 

que leva o nome do río da zona, e que se estende pola Coviña das Perdices, Prado Piloto e a Cruz da Vella Morta ata as Lagoas e o 

Castrallón e outro parque eólico que se estende ao longo dos Fumeirás. No monte oposto outro parque eólico esténdese polos Altos 

do Castelo de Andros, a Fonte da Covda e o Peneireiro. 

No polígono 10 parcela 333, á beira nace un cauce tributario do río do Hospital (na paraxe Tras da Costa). A escasos metros na 

Pedra Furada tamén nace outro cauce. O rego Paradela, que discorre á beira do núcleo de Paradela, núcleo que fica roeado por 

parques eólicos, nace no Chan das Lagoas. 

Pero ademáis hai que ter en conta a afección producida na mesma área xeográfica por outros parques eólicos como é o caso do 

proxecto eólico Monte da Tella. A área de afección  deste proxecto está regada por varios leitos, entre eles o  rego de  Cambeda e 

Rego de Berdoias, regos afectados tamen por outros parques. 



25 
 

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

cruzamiento a correspondente drenaxe transversal. 

Esta masa de auga aparece codificada por Augas de Galicia no plan hidrolóxico Galicia-Costa como ES014 NR16301501.00 Rego de  

Campeda  ou San  Maguedo, Sistema de explotación Río Grande, ría de Camariñas e costa da Coruña ata Río Anllóns. 

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

RECURSOS HÍDRICOS. 

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

viais e gabias. Cabe destacar que cada un dos parques afecta potencialmente a unha  microcunca distinta e que non se ten 

constancia que nos outros parque estean a producirse afeccións en fase de funcionamento sobre a rede  hidrográfica….. No caso do 

Parque Eólico Monte dá Croa o deseño do proxecto, a distancia e/ou disposición das distintas obras con respecto aos cursos fluviais, 

ademais de instalar as necesarias obras de drenaxe, garanten a non afección aos cursos fluviais tanto en fase de obra como en 

funcionamento, excepto o  cruzamiento que se realiza co vial de acceso aos aeroxeradores 1, 2 e 3 sobre o  rego de  Campeda ou 

San  Maguedo, onde se instalarán as correspondentes  infraesctructuras”. 

Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques e infraestruturas previstas na mesma área 

xeográfica. 

A empresa promotora só fala das seguintes afeccións: 

Rego de Sarteguas 17100502 gabia Zona de policía 

Rego do Lobo – gabia Zona de policía 

Afluente Rego Sarteguas 17100502 AC-03, gabia Zona de policía 

Afluente do Rego Alvarellos - AC-02 Zona de policía 

Afluente do Rego de Paradela - gabia Zona de policía 

Rego de Vao Salgueiro e afluente 171007 gabia Zona de policía 

Rego das Pozas 180002 AC-05 e AC-06 Zona de policía 

Rego das Neves 180004 gabia  e viario Zona de policía 

Rego das Brañas Hedras 180006 AC-06, AC-07, viario e gabias Zona de policía 

O impacto sobre os recursos hídricos é severo e pode causar prexuizos irreversibles. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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 como poden ser por exemplo as Brañas da Telleira. 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. 

Cómpre ter en conta que o proxecto desarróllase nas Brañas da Cruz regadas polo rego do Castro e os seus dous afluentes.  

Á beira destas están as Brañas do Crego. O parque eólico proxectado afecta directamente a humidais e brañas. Preto está a Fonte 

Arcón, As Lagoas, Fonte Verde, Fonte do Lobo, Fonte do Castro,…etc e con posible afección ao xacemento arqueolóxico do Castro, 

rodeado polo parque eólico Alto da Croa II. A escasos metros está o posible xacemento da “Croa” (patrimonio non avaliado pola 

mercantil promotora). Nas proximidades tamen está a Fonte Salto e o rego innominado, que xunto co Cabral, atravesa o Monte do 

Medio. Nos prados deste (Prado do Sal, Prado das Seixas, Prado Grande, Prado do Val, Prado de Atrás, Prado dos Penedos, Prados 

de arriba…) aséntase directamente as estruturas eólicas do parque Alto da Croa II, consecuencia dunha moi deficiente avaliación 

ambiental. Hai que ter en conta que na entorna do parque hai multitude de regos e brañas. Moi preto tamen está o Encoro de 

Lavandeira, o Encoro da Fervenza e o encoro de Ponte Olveira. Toda da zona onde se ubican os parques eólicos Alto da Croa II, 

Monte Tourado e Monte da Tella é zona de distribución potencial da escribenta palustre polo gran número de humidais, carrizais e 

brañas que hai.  

A propia mercantil promotora do parque eólico Monte da Tella (que é a mesma promotora dos parques eólicos Alto da Croa II e Monte 

Tourado, cos que comparten infraestruturas e ubícanse por tanto na mesma área xeográfica) recoñece literalmente: 

“Los puntos más cercanos a la red hidrográfica en referencia a las distintas estructuras del proyecto se localizan en el Rego 

Sarteguas que se sitúa a unos 215 metros de las estructuras asociadas al aerogenerador, a aproximadamente 220 metros del vial de 

acceso, a unos 243 metros de la zanja de cableado, a 255 metros aproximadamente del centro de seccionamiento y control y a unos 

360 metros de la zona de acopio. El cableado que será necesario tender a través de la zanja de cableado del parque eólico Monte 

Tourado (Proyecto independiente) se localiza a unos 20 metros del Rego Cabral, no acometiéndose no obstante ninguna obra 

recogida en el proyecto del parque eólico Monte da Tella a menos de 356 metros de este curso fluvial. 

Los demás cursos fluviales se sitúan más alejados de la zona de obras, localizándose por el norte el nacimiento del Río do Castro y 

de dos de sus afluentes, el Río Lavandeira y el Río Matacáns. En dirección sur se observa el nacimiento de dos cursos fluviales, el 

Río Hospital y el Rego Vilar”. 

O certo é que o parque aséntase directamente sobre humidais e brañas regados por distintos cauces con potencial vexetación 

palustre como carrizais. De feito a propia mercantil promotora recoñece a riqueza hídrica da área onde se localizan os  parques que 

comparten infraestruturas comúns: Alto da Croa, Alto da Croa II, Monte Tourado e Monte da Tella. 

“El interior de la GAP alberga 24 tipos de hábitats de interese comunitario (HIC) (Anexo I da DC 92/43/CEE), de los cuales seis se 

consideran hábitats prioritarios. La zona donde se ubica el proyecto corresponde a un conjunto de pequeños valles fluviales que han 

dado refugio a diferentes asentamientos humanos y cuya superficie parece conformada por un agrosistema tradicional que aún 

mantiene un alto valor natural ( HIC 6510, 6410, 6420, 6430, 4020, 4030 y 9230)” 

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 
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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 difícilmente 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 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 realta. 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 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 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 
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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.  

Respecto de especies de flora protexida, ameazada ou de interese refírese a presencia de  Isoetes fluitans, Dryopteris aemula e 

Dryopteris guanchica, incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas nas categorías de en perigo de extinción (Isoetes 

fluitans) e de vulnerable (os dous fentos).  

Entre a fauna inventariada figuran varias  especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, coas categorías de 

vulnerable (os anfibios Chioglossa lusitanica e Rana iberica; Circus pygargus, C. cyaneus, Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax 

aristotelis e Rissa tridactyla no grupo das aves, Rhinolophus ferrumequinum e R. hipposideros entre os morcegos e Alosa alosa entre 

os peixes) ou en perigo de extinción (o invertebrado Elona quimperiana e as aves Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus e Puffinus 

mauretanicus).  

O proxecto afecta a humidais como: 

  Encoro da Fervenzade  

  Encoro de Castrelo –Xallas 

  Encoro de Ponte Olveira 

  Encoro de Santa Uxía 

  Fervenza do río Xestosa 

  Fervenza de Enxilde 

  Enseada do Ézaro e Monte Pindo (REDE NATURA 2000). 

A área incluiríase dentro do ámbito do Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras Emberiza 

schoeniclus. Así mesmo, a área do parque está tipificada como zona de xestión de tipo 1 no ámbito do Plan de xestión do lobo en 

Galicia, aprobado polo Decreto 297/2008. 

 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.  

8.- FRAGMENTACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO EN VARIOS PROXECTOS INDEPENDENTES. DIVISIÓN 

ARTIFICIOSA E FRAUDE DE LEI. 
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División artificiosa de proxectos aos efectos da avaliación ambiental: proxecto do parque eólico Alto da Croa 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. 

Indica a mercantil promotora: 

Para a evacuación do parque, instalarase unha liña soterrada de alta tensión (LSAT) 66 kV. A dita liña será trifásica, de simple 

circuíto, condutor tipo AL RHZ1-RA-2OL 36/66 kV (1×400 mm² Al+H95), e contará cunha lonxitude de 212 m de liña e 172 m de 

canalización. A súa orixe localizarase na posición de liña da SET Alto da Croa e o seu final no apoio inicial (próximo á subestación 

eléctrica colectora Lagoa 30-66/220 kV) da liña existente LAT 66 kV parques eólicos Montetourado-eixe/monte O Tourado-

subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV (esta subestación chámase agora Lagoa 30-66/220 kV, o número de expediente da liña 

é IN407A 2017/166-1 e encóntrase actualmente en servizo). A conversión aéreo-soterrada no dito primeiro apoio da LAT 66 kV tamén 

será obxecto deste proxecto. 

Na subestación eléctrica colectora Lagoa 30-66/220 kV evacúan a enerxía varios parques de diferentes promotores. O PE Alto da 
Croa utilizará, de forma compartida, o trafo 3 66/220 kV (entrada 3 Paxareiras) existente na dita subestación. A seguir, a enerxía 
conectarase á rede eléctrica de transporte na subestación Regoelle 220 kV, propiedade de Red Eléctrica España (REE), actualmente 
en servizo e situada a escasos metros da subestación Lagoa. 

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 non ten a opción de avaliar o impacto da totalidade das instalacións do parque eólico Alto 
da Croa (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. 
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 son intrínsecas ao parque eólico Alto da Croa, 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”. 
 
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 Alto da Croa. 

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 e constelación 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.” 
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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, a manchea de parques eólicos previstas na área xeográfica do parque eólico Alto da Croa 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. 

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. 

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. 

9.- Prexuizos significativos e incompatibles coa Paisaxe e co Turismo. Afección paisaxística moi severa. Incremento do 

feísmo paisaxístico sin precedentes dentro da Costa da Morte: 

A manchea de parques eólicos na Costa da Morte, arestora en tramitación, aos que hai que engadir os xa autorizados e/ou instalados 

converten a este territorio, que debera destacar polo seu potencial turístico, nun territorio de sacrificio das empresas eólicas que en 

connivencia coa Xunta de Galicia, inzan a esgalla e sen planificación algunha eólicos por todas partes e de forma desordeada. Así 

atopamos eólicos á beira do Camiño de Santiago, en fronte de importantes miradores, enriba de brañas e humidais…etc. 

Aos parques hai que engadir o elevado número de liñas de evacuación: 

•LAT situada a unha distancia de 315 metros ao sueste da aeroxerador AC-07. 

• LAT situada a unha distancia de 375 metros ao sueste da aeroxerador AC-08. 

•LAT situada a unha distancia de 340 metros ao sueste da aeroxerador AC-08. 

•LAT situada a unha distancia de 403 metros ao suroeste da aeroxerador AC-01. 

• LAT situada a unha distancia de 814 metros ao sueste da aeroxerador AC-04. 

• LAT situada a unha distancia de 859 metros ao sueste da aeroxerador AC-04. 

• LAT situada a unha distancia de 1.006 metros ao suroeste da aeroxerador AC-03. 

Cómpre lembrar que segundo o Convenio europeo da Paisaxe, os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración 

en base ás aspiracións da cidadanía (e non en base ás aspiracións da mercantil promotora dunha estación eólica). 

O feísmo paisaxístico e o impacto negativo para o turismo e a hostalería é proporcional ao caos eólico existente na Costa da Morte. 

Así a propia mercantil promotora do parque eólico Monte da Tella recoñece: 

“Desde todas as poboacións obsérvanse parques eólicos existentes localizados máis próximos que o parque eólico que se avalía 

considerando por tanto que se trata de estruturas que xa forman parte da paisaxe na contorna das mesmas. Respecto a as 

infraestruturas de comunicación o parque eólico será visible desde parte do trazado da AC-552, a AC-440 e a AC-441, que son as 
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estradas de maior importancia dentro da conca de 15 km. En referencia aos usuarios dos roteiros de sendeirismo sinalar que o roteiro 

máis próximo, a PR- G 158 Roteiro dá Costa da Morte, localízase a un 15 km e presenta parte do seu percorrido polas pistas do 

Parque Eólico do Vilán, estando así mesmo na contorna deste roteiro o Parque Eólico Viravento (antes Cabo Vilán) e as máquinas do 

Parque Eólico Cabo Vilán repotenciación. Desde cinco dos seis miradoiros estudados será potencialmente visible a máquina do 

parque eólico estudado. Dous deles, Alto dá Ruña e o de Faro de Fontefría, localízanse no interior de parques eólicos en 

funcionamento polo que a incidencia sería nula. Alto de Brañas dá Cruz e o Miradoiro do Monte do Castro son puntos elevados no 

terreo que non contan nin cun miradoiro nin con zona de recreo ou esparexemento, polo que non se prevé un alto número de 

potenciais observadores…”. 

É tal o impacto das infraestruturas eólicas e das liñas de evacuación na paisaxe que a Costa da Morte xa acadou un nivel de feísmo 

paisaxístico sin paracón a ningún outro territorio. E por enriba, o órgano encargado da avaliación ambiental dos impactos, continua 

informando favorablemente máis proxectos eólicos para a Costa da Morte. 

A AEIP máis próxima aos parques Alto da Croa II, Monte Tourado e Monte da Tella, que comparten infraestruturas é o denominada 

Devesa de Anllares situada a uns 5 km ao sur da zona de implantación. As  AEIP  Penedos de Pasarela e Traba e o Monte  do Pindo 

sitúanse a un 13 km ao sur e ao norte da zona de localización do parque eólico Monte dá  Tella. 

Afección a festas de interés: Asalto ao Castelo.  

Faguía de Carnés, Rapa das bestas, Fray Diego de Cádiz. 

10.- Eólicos que infestan o Camiño de Santiago, roteiros e miradores. Feísmo Paisaxístico  e descontextualización do 

patrimonio. 

O Camiño de Santiago, Camiño a Fisterra, localízase visualemente na entorna do parque eólico Monte dá Tella. Os aeroxeradores 

son elementos relativamente comúns neste tramo de camiño xa que as máquinas do parque eólico Ponte Rebordelo sitúanse a uns 

200 metros do propio Camiño, reflexo do desleixo absoluto da Xunta de Galicia que infesta de eólicos unha vía cultural da importancia 

desta e os roteiros de sendeirismo da entorna. 

Existe unha obsesión inexplicable por parte da clase política galega de compatibilizar o patrimonio cultural coa instalación de 

estacións eólicas, ignorando a descontextualización que se produce do patrimonio e do vínculo estreito deste coa paisaxe. 

Da mesma maneira ocorre con outros parques da entorna, como o parque eólico de Valsagueiro, cuxas máquinas localízanse a 

menos de 250 metros do Camiño de Santiago, estando este parque e outros na visual do peregrino. O parque eólico Serra de Outes 

sitúase a uns 1.000 metros deste roteiro de peregrinación e o parque eólico Paxareiras II  F a 2 km aproximadamente. 

Na conca de 15 km ao redor do parque Alto da Croa e Monte dá Telleira localízanse seis miradoiros. Desde un destes miradoiros, o 

Miradoiro  do Ézaro, situado ao suroeste, prevese a visualización de varios parques eólicos. Pero logo tratan de patrocinalo desde as 

distintas Administracións como se se tratara dun miradoiro realmente único. E en efecto, van por bo camiño se queren que sexa o 

único infestado de eólicos. O miradoiro máis próximo desde o cal será visible a máquina do parque eólico Monte dá Tella é o 

chamado Alto de Brañas dá Cruz, situado a aproximadamente 1,1 km da zona de implantación en dirección suroeste. Trátase dun 

punto elevado próximo a un radar de salvamento marítimo. Desde este punto as vistas son impresionantes pero a Xunta de Galicia 

trata de novo de compatibilizar estas coa instalación de eólicos e así parécelle normal que Greenalia nun proxecto indique 

literalmente: 

“Esta zona non se atopa habilitada para gozar da paisaxe xa que non conta nin cun miradoiro nin con zona de recreo ou 

esparexemento, polo que non se prevé un alto número de potenciais observadores”, o que resulta ser totalmente insólito. 

Tanto o miradoiro de Alto dá  Ruña como o de Faro de Fontefría localízanse no interior de parques eólicos en funcionamento pero a 

mercantil promotora pretende facernos creer que iso é normal. Cando de normal non ten nada e o feísmo paisaxístico pasa a ser o 

común da vida cotiá. 

O miradoiro  do Monte do Castro, o miradoiro de San Bartolo…, desde eles obsérvase o parque eólico Muxía II Modificado, xa 

autorizado, e a mercantil promotora volta a dicir que este punto non está habilitado para gozar da paisaxe, xa que non conta con 

miradoiro nin con infraestruturas de recreo. 
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Pero na entorna destes parques hai 3 AEIPs, é dicir, 3  Áreas de Especial Interés Paisaxístico: a Devesa de Anllares, o Monte Pindo  

e os AEIP  Penedos de Pasarela e Traba. Indica a mercantil promotora do parque eólico Monte dá Tella (Wind Premier vencellada á 

Greenalia), que: “Dado que se trata de dous AEIPs que se atopan rodeadas de parques eólicos existentes (o parque eólico Barrigoso 

e o parque eólico Monte Redondo) considérase que a presenza dunha nova máquina a esas distancias non supoñerá un impacto 

significativo sobre os mesmos”. 

 Camiño de Santiago está catalogado como Patrimonio da Humanidade (ou Patrimonio Mundial) pola Unesco 

(Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura).  

O anterior significa que dita institución considerou que o Camiño de Santiago conta con importancia cultural e natural; e que merece 

ser preservado para as futuras xeracións da humanidade. (Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.TÍTULO VI. Os 

Camiños de Santiago). 

11.- Prexuizos significativos para o patrimonio cultural e arqueolóxico. Descontextualización deste.  

Non existe un estudo patrimonial dos efectos sinérxicos e acumulados derivados dos parques xa en funcionamento e os previstos 

para o mesmo ámbito xeográfico e nun buffer de alomenos 10 km. 

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. Non 

se avalía a toponimia nin a microtoponimia. Tampouco se ten en conta a arqueoloxía da paisaxe. 

Existen elementos patrimoniais con afeccións comúns tanto por parte do parque eólico Alto da Croa, como por parte dos parques Alto 

da Croa II, Monte da Tella e Monte Tourado. 

Monte do Castro GA15092026 Manlle Vimianzo  

Castreña. Asentamiento fortificado 

Túmulo 1 das Xoias GA15092027 Rabós Vimianzo Neolítico Túmulo 

Túmulo 2 das Xoias GA15092028 Rabós Vimianzo Neolítico Túmulo 

Mámoa 1 de Alto da Cruz GA15034010 Sarteguas Dumbría Neolítico Túmulo 

Mámoa 2 de Alto da Cruz GA15034056 Sarteguas Dumbría Neolítico Túmulo 

Petroglifo da Pedra da Vela GA15092099 Manlle Vimianzo  

Túmulo de Monte da Tella GA15092131 Baíñas Vimianzo Neolítico Túmulo 

Os elementos máis próximos ás estruturas do  PE son o  Túmulo de Monte dá  Tella (GA15092131) que se atopa a uns 170 metros 

ao leste do cableado proxectado pararealizar a interconexión que discorre pola gabia de cableado do  PE Monte  Tourado (Proxecto 
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independente), co que non será necesario acometer ningunha obra no terreo, e o  Túmulo 1 dás  Xoias (GA15092027) que se sitúa a 

uns 190 metros ao norte dun tramo de vial de acceso xa existente que corresponde coa estrada de acceso ao radar. 

O parque eólico Alto da Croa tamén afecta a elementos do patrimonio que tamén resultan afectados polo parque eólico Monte da 

Croa. Así temos: 

- Castro das Barreiras 

- Castro da Cerca 

- Castro Citania de Vilaseco 

- Mámoa A Casota 

- Necrópolis Megalítica Alto do Cabral 

- Mámoa do Chan das Lagoas 1 

- Mámoa do Chan das Lagoas 2 

- Mámoa do Alto da Cruz 1 

- Afección severa aos valos tradicionais de pedra en seco. 

Pero ademáis existen elementos do patrimonio afectados tamén polo parque eólico Alto da Croa e o parque eólico Paxareiras II e a 

LAT de evacuación como: 

A Subestación eléctrica de Dumbría semella estar en parte asentada enriba do Castelo e o Castelo Pequeño. Parte da paraxe do Fial 

da Grúa e das Casas de Maias coñécese como a Eira dos Mouros. 

Nas parcelas 192 e 193 existen indicios de estruturas castelarias. Na paraxe da Mensueira existen indicios arqueolóxicos. Todas 

estas paraxes están afectadas pola LAT de evacuación. 

Os Castros GA 15034033, Petróglifo da Rasca GA 15034095, Petróglifo da Pedra Ancha GA 15034027, Mámoa do Campo das 

Mallas GA 15034021, Castro do Alto do Casteliño GA 15034034, Mámoa de Hospital GA 15034022, Mámoa de Chan das Lagoas I 

GA 15034011 e Mámoa de Chan das Lagoas II GA 15034057), e varios elementos arquitectónicos ou etnográficos entre os que se 

atopan dúas pontellas (Pontella de Paradela e Pontella de Hospital), o conxunto etnográfico de Paradela, así como o xa mencionado 

Camiño de Santiago (Camiño de Fisterra-Muxía), tamén se atopan muros de pedra feitos coa técnica de construción tradicional de 

construción de pedra en seco. 

ARQ-7 Mámoa Chan das Lagoas I 

ET-1 Muíño de Prado e AT-3 Cruceiro de Couto do Marco 

Mámoa de Pedras Canteiras 

GA15034019, Mámoa de Pedras Rubias. 

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. 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 sinérxico sobre o patrimonio da totalidade dos parques eólicos e as súas infraestruturas de evacuación. 

12.- Efectos  acumulativos (aditivos, sumativos e globais) con  P.E. próximos: SIN AVALIAR 
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13.-FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO E DOS HÁBITATS, PERDA DE BIODIVERSIDADE: 

A promotora non avalía a totalidade de infraestruturas que fragmentan o territorio (xa de por sí moi fragmentado), a fragmentación de 

hábitats e a perda de biodiversidade. 

Cómpre a avaliación dos impactos da totalidade dos parques e liñas de evacuación que hai na entorna dos tres parques eólicos que 

comparten infraestruturas común: Alto da Croa II, Monte Tourado e Monte da Tella. 

Pero tamen a presencia doutras infraestruturas próximas como as fervenzas, encoros, estradas, camiños, viais abertos para os tres 

parques…etc. Tamen hai que ter en conta as estradas autonómicas (AC-552, a AC-440 e a AC-441..), locais, canteiras…etc. 

 DECLIVE PARA O TURISMO E INCREMENTO DO FEÍSMO PAISAXÍSTICO: impacto non avaliado pola mercantil 

promotora. 
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Imaxe do elemento patrimonial “Petroglifo Pedra da Vela” á beira das infraestruturas eólicas do parque eólico Alto da Croa II 

co que comparte infraestruturas comúns e espazo xeográfico o Monte da Tella e o Monte Tourado 
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14.- Afección irreversible a Lugares peculiares ou identitarios para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos 

rurais afectados. Impacto non avaliado pola mercantil promotora. 

O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica directamente a perda de 

biodiversidade. Pero non é só este parque. Existen outros parques no mesmo ámbito xeográfico. O parque proxectado transforma as 

paisaxes de mosaicos agro –forestais e de montaña nunha paisaxe inhóspita de marcado carácter industrial inzada de muíños e liñas 

de alta tensión.  

Por outra banda, o proxecto afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as familias que viven, residen 

e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola mercantil promotora: 

A Monte da Croa, o Castro de Sarteguas, a Fonte do Lobo, o Monte da Tella, o Alto da Cruz, o Cruceiro de Cabral, o Petón Grande, 

Os Penedos, a Portela da Cruz, a Fonte da Fenlla, o Chan da Lagoa, a Cova do Lobo, As Barreiras, Prado Piloto, a Coviña das 

Perdices, o Castro de Fragoso, a Eira dos Mouros, a Fonte da Estaca, O Prado, A Capela das Neves, a Mámoa da Lagoa, o Alto da 

Cheda,  O  Castrallón, o Alto do Canliño, o Castro de Fragoso, As Brañas das Edras, A Lagoa, Portela da Loba, Marco do Couto, Área 

Recreativa da Ermida das Neves, Ermida das Neves, Petón do Bolo, Pedra Piada, Pena do Corvo, Fonte das Merendas, Fonte dos 

Vaos, rego das Neves, Vao Cortizo, Monte Pindo, o Castelo, a Croa, a Eira dos Mouros, o Castrillón, o Casteliño, a Casa dos Mouros, 

o Castro, Pedra do Brazal ou Pedra Cabalgada, Petón da Vela, Brañas da Cruz, Chan das Lagoas, Enseada do Ézaro e o Porto do 

Pindo, Montes de Buxantes (488 metros ) e o Alto da Ameixera, Montes da Ruña (646 metros), Monte do Pindo (629 metros), Portela 

da Cruz en Dumbría a 519 metros, Castelo Grande en Dumbría a 402 metros, o Alto da Cruz a 532 metros, o Fial da Grúa, a Cal da 

Moa, o Petón do Millo, A Pedra da Rasca, A Pedra Furada, a Pedra Arada, o Petón do Bolo, Pedra Abelleira, Pedra Longo, Bao das 

Bestas, Petón das Abellas, Pedras Ferreñas, Pedra da Furca, o Casteliño, o Casteliño Pequeño, a Pedra da Lebre, A Fonte Quente, A 

Devesa, Muíños de Maias, a Eira dos Mouros ubicada entre a paraxe de Fial da Grúa e das Casas de Maias, As Moas, A Pedra 

Ancha, A Cruz Vella, a Coviña das Perdices, o Prado Piloto, A Cruz da Vella Morta, o Castrallón, O Canliño, Altos do Castelo de 

Andrós, a Fonte da Covada, o Peneireiro…etc. 

Por outra banda, os muíños e as infraestruturas localízanse en lugares especialmente simbólicos como o Monte da Croa, as Brañas 

da Cruz, a Eira dos Mouros, a Pedra da Rasca, o Fial da Grúa, a Pena do Covo, o Campo da Mámoa… A torre metereolóxica 

localízase na Eira dos Mouros, en Santa Baia de Dumbría e a Torre de control no Chan da Lagoa, en San Martiño de Olveira.  

O Feísmo Paisaxístico propio dun territorio inzado de parques eólicos e infraestruturas afecta de forma moi severa e irreversible ao 

turismo e ao desarrollo hostaleiro da zona. A transformación do territorio afecta de forma significativa e irreversible a unha vía cultural 

como é o Camiño de Santiago contribuindo a súa descontextualización. 

A DIRECTIVA 2014/52/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 16 de abril de 2014 pola que se modifica a Directiva 

2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente indica 

respecto á localización dos proxectos: 

“Debe considerarse o carácter sensible  medioambientalmente das áreas xeográficas que poidan verse afectadas polos proxectos, 

tendo en cuenta, en particular: 

a) o uso presente e aprobado da terra; 

b) a abundancia relativa, a dispoñibilidade, a calidade e a capacidade de rexeneración dos recursos naturais da zona e o seu subsolo 

(incluídos o chan, a terra, a auga e a biodiversidade); 

c) a capacidade de absorción do medio natural, con especial atención ás áreas seguintes: 

i) humidais, zonas ribeiregas, desembocaduras de ríos, 

ii) zonas costeiras e medio mariño, 

iii) zonas de montaña e de bosque, 

iv) reservas naturais e parques, 
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v) zonas clasificadas ou protexidas pola lexislación nacional; zonas Natura 2000 designadas polos 

Estados membros en aplicación das Directivas 92/43/CEE e 2009/147/CE, 

vi) áreas nas que xa se produciu un incumprimento das normas de calidade ambiental establecidas na lexislación da Unión e 

pertinentes para o proxecto, ou nas que se considere que se produciu tal incumprimento, 

vii) áreas de gran densidade demográfica, 

viii) paisaxes e lugares con significación histórica, cultural e/ou arqueolóxica”. 

15.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLO PARQUE EÓLICO 

ALTO DA CROA. 

A mercantil promotora propón a modificación de cualificación urbanística e regulación detallada do uso pormenorizado para  

recalificalo como chan rústico de especial protección de infraestruturas. 

De acordo co previsto no Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, cando un terreo, polas súas características, 

poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial protección, aplicaranse os distintos réximes de forma 

complementaria, prevalecendo aquel que outorgue unha maior protección (que  neste caso  non  é o chan de  infraestruturas). Polo 

tanto, desde o punto de vista urbanístico o proxecto eólico ALTO DA CROA  é incompatible. A promotora pretende unha 

recalificación urbanística non amparada legalmente. 

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

distintos réximes de forma complementaria”. 

Ao anterior hai que engadir a prevalencia dá protección ambiental do Artigo 2 da  Lei 42/2007,  do 13 de  decembro,  do 

Patrimonio Natural e dá  Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta  lei: 

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

prevalencia”. 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio 

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

interese comunitario pero ambos vos  dous tipos gozan dá protección  do  artigo 2  desta directiva,  isto  é: 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da 

fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun 

estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario. 

Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas de especial conservación conforme á Directiva 92/43/CEE do 

Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Non poden ser por 
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tanto nin eliminados, nin degradados. A normativa citada indica expresamente que estes hábitats deben ser conservados e 

manterse nun estado de conservación favorable. 

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

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

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

benestar humano. 

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

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

particularidades rexionais e locais. 

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

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

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

paisaxe (…). 

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

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

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da autorización administrativa de construción, do estudo de 

impacto ambiental (EIA) e do proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Alto da Croa, nos concellos de 

Dumbría e Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/154B), DOG Núm. 69, do 8 de abril de 2022, e a súa retirada definitiva pola 

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

licencia social. 

O proxecto do parque eólico Alto da Croa xunto co parque eólico Monte da Tella (expediente IN408A 2019/59), co proxecto do parque 

eólico Monte da Croa (expediente IN408A 2019/105), co proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de 

Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 2020/179) e co proxecto do parque eólico Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña), 

promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/08), poñen en situación de risco a coherencia da propia REDE 

NATURA 2000, impiden a conectividade ecolóxica e fragmentan de forma severa os hábitats polo que causarían prexuizos 

irreparables aos ecosistemas e os recursos hídricos da área de afección. Ademais afectan de forma severa ao patrimonio cultural, á 

paisaxe, á biodiversidade e ao benestar das familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados. 

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

OPORTUNAMENTE RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PARQUE EÓLICO ALTO DA 
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CROA  (EXPEDIENTE IN408A 2020/154B) E PROGRESO DA MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS 

PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASÍ COMO, ÁS 

INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA OS 

DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN COÑECEMENTO. 

3.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal, 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.  

4.- Téñase en conta que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está adaptado a actual normativa de avaliación 

de impacto ambiental e que está desfasado, caduco e obsoleto e que carece de avaliación ambiental estratéxica ao igual que as súas 

modificacións, sendo esta preceptiva. Ademais, nunca chegou a publicarse íntegramente o seu texto e as correspondentes 

modificacións do mesmo no Diario Oficial de Galicia vulnerándose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das 

normas e principio de seguridade xurídica).  

5.- Acceso dixital, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico de Galicia e 

ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, de 9 de outubro de avaliación ambiental de 

Galicia. 

6.- A adopción da medida cautelar urxente consistente na suspensión temporal da eficacia do Plan Sectorial Eólico de Galicia e a 

paralización temporal da aplicación deste, en tanto non se someta este regulamento á avaliación estratéxica ambiental prevista na Lei 

21/2013, de 9 de outubro de avaliación ambiental. 

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

cidadanía como: 

 Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á 

información ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a participación do público e o acceso 

á xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das 

autoridades públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

 Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade Europea, do 

Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de 

medio ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

 Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación, ás 

institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o acceso á información, a 

participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO  L 264 de 25.9.2006,  

pp. 13-19) 

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

humidais de Galicia. 

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

8.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de cultura, se informe sobre 

da compatibilidade do proxecto da estación eólica Alto da Croa e o resto dos parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área 

xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de evacuación existentes e en tramitación cos valores culturais, paisaxísticos e 

ambientais da área de afección. 

9.-  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 tanto ao parque eólico Alto da Croa e o resto dos 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 unilaterlamente 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. 

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN 

GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=44377 

Olveira, 14 de abril de 2022 

 

 

Asdo.- ___________________________ 
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