
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 5 de abril de 2022, 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 iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o 
proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte 
Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos da Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2021/36). DOG Núm. 
71, de 12 de abril de 2022. 

En relación ao: 

 ACORDO do 4 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a 
solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto 
ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da 
Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37). DOG Núm. 52, de  16 de marzo de 2022. 

 ACORDO do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública 
a solicitude de autorización administrativa previa, en concreto, a autorización administrativa de construción, o 
estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte 
Inxeiro, nos concellos de Ordes e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2017/25). DOG Núm. 188, de 29 de 
setembro de 2021. 

 

Don/Dona _________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do Acordo do 5 de abril de 2022, 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 iso 
implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico 
(PIA) do proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos da 
Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2021/36), DOG Núm. 71, de 12 de abril de 2022 en relación ao proxecto 
do parque eólico Monte Inxeiro, nos concellos de Ordes e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2017/25) e ao proxecto de 
interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente 
IN408A 2018/37), 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. 

 FRAGMENTACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO EN VARIOS PROXECTOS INDEPENDENTES. DIVISIÓN 

ARTIFICIOSA E FRAUDE DE LEI. 

División artificiosa de proxectos aos efectos da avaliación ambiental: proxecto do parque eólico Coto Loureiro, proxecto 
LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, proxecto da Líña LAT 220 kV 
Set Proxecto eólico Monte Inxeiro – Sec  Mesón e proxecto do parque eólico Monte Inxeiro. 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: 

“Nin a SET PE Coto Loureiro (nº expediente IN408A 2018/37, en tramitación e promovida por Adelanta Corporación, S.A.) nin a SET 
PE Monte Inxeiro 30/220 kV (nº expediente IN408A 2017/25, en tramitación e promovida por Green Capital Power, S.L.) forman 
parte do presente proxecto”.  

Tampouco forma parte deste proxecto a Líña LAT 220 kV Set Proxecto eólico Monte Inxeiro – Sec  Mesón. 

Indica a mercantil promotora na documentación do proxecto do parque eólico Coto Loureiro que: 

“O PE Coto Loureiro conectarase á rede eléctrica de transporte no nó Mesón do Vento 220 kV, de REE e actualmente en servizo. 
As infraestruturas de evacuación do PE Coto Loureiro non forman parte do presente proxecto e serán obxecto dos seguintes 
expedientes independentes: 

– LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nº de expediente IN408A 
2021/36, actualmente en tramitación e promovido por Adelanta Corporación, S.A.: 

Consiste nunha liña aérea en tensión de 220 kV desde a SET do PE Coto Loureiro ata a nova subestación (SE) Monte Inxeiro 
ampliación 220 kV, que é contigua á SET do PE Monte Inxeiro. 

– Parque eólico Monte Inxeiro, nº de expediente IN408A 2017/25, actualmente en tramitación e promovido por Green Capital 
Power, S.L.: inclúe no seu proxecto unha liña aérea de 220 kV que vai desde a SET do PE Monte Inxeiro ata o apoio 83 da liña de 
alta tensión (LAT) 220 kV Campelo-Mesón. 

– LAT 220 kV Campelo Mesón, nº expediente IN408A 2018/14, actualmente en tramitación e promovido por Greenalia Wind Power, 
S.L.U.: a liña aquí proxectada remata na subestación de transporte de Mesón do Vento 220 kV”. 

“Para su efectiva conexión, desde la subestación del parque se proyectará una línea aérea en tensión de 220 kV hasta la 
Subestación del Parque Eólico Monte Inxeiro. Contigua a esta subestación, se proyectará una nueva subestación para interconexión 
del Parque Eólico Coto Loureiro, ampliando el embarrado en 220 kV de la primera. 

Desde la subestación del Parque Eólico Monte Inxeiro, se proyectará una línea aérea 220 kV que conectará con la Línea LAT 220 
kV Campelo –Mesón do Vento (expediente IN408A 2018/14). 

La Subestación del Parque Eólico Monte Inxeiro y Línea LAT 220 kV Campelo –Mesón do Vento son objeto de diferentes 
expedientes que se tramitan actualmente ante la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais” 

Así que o proxecto do parque eólico Coto Loureiro fragméntase en varios expedientes independentes (5) pero no presente 
só se somete a exposición pública os impactos ambientais de parte das infraestruturas, as referidas básicamente aos 
muíños eólicos. Agora só se somete a avaliación ambiental o proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto 
Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV.  



Non se somete a avaliación ambiental conxuntamente co parque eólico a totalidade das infraestruturas deste como a liña de 
evacuación e de conexión. Polo tanto, a veciñanza afectada pola liña de evacuación non terá  a opción de avaliar o impacto da 
totalidade das instalacións do parque eólico Coto Loureiro e do parque eólico Monte Inxeiro (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 (ver 
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437 ). 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 e conexión son intrínsecas ao parque eólico Coto Louriro, por tanto, debería analizarse en todo o 
procedemento de avaliación ambiental. Estas  infraestruturas resultan  imprescindiblse 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 Coto Loureiro. 

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.” 

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 Coto Loureiro 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. 

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


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

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

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

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

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que, por tanto, debe 
esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

Que a framentación artificial ou de conveniencia deste tipo de proxectos non se axusta a Dereito é unha realidade que veñen 
corroborando os tribunáis de xustiza en España dende hai anos. Así, por exemplo, A Sentenza do TSXG, Sala Terceira, nº 
254/2020, de 9 de novembro, que apreciou a fragmentación artificial do parque eólico Sasdónigas, en Mondoñedo, a Sentenza do 
Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 30 de marzo de 2017, nº 556/2017, ou a pioneira Sentenza do Tribunal Supremo de 20 de abril 
de 2006, na que se pode ler o que segue: 

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

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

Dereito sexto o que segue: 

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



Noutro caso, sempre quedaría ao criterio da Administración a escisión dos proxectos para avaliar completando posteriormente un 
estudo conxunto de ambos os a través de devandito estudo de sinerxias, que sempre deberá efectuarse nun proxecto unitario 
determinado polos elementos inescindibles que o compoñen. 

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

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

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

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

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

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

Pola súa banda, a Rede de Autoridades Ambientais (Subgrupo de coordinación de órganos ambientais na avaliación de impacto 
ambiental de proxectos de enerxías renovables), en documento de Alcance de estudo de impacto ambiental de Proxecto de Parque 
Eólico Terrestre, recomenda que se a solicitude administrativa está en tramitación, “no caso de que o mesmo ou diferentes 
promotores soliciten autorización administrativa de varios parques cuxas evacuacións conflúan a unha mesma nova subestación ou 
requiran una mesma nova liña de conexión coa rede de transporte de REE preexistente, sempre que o órgano substantivo que deba 



tramitar e outorgar as respectivas autorizacións sexa o mesmo, para facilitar a avaliación dos efectos acumulados e sinérxicos 
recoméndase a súa tramitación simultánea, a elaboración dun estudo de impacto ambiental único para todos eles e solicitar a 
acumulación das correspondentes avaliacións de impacto ambiental nun único procedemento (artigo 57 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).  

Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de afección do proxecto, 
o que acrecenta progresivamente o feísmo paisaxístico, xa que están a instalarse estacións eólicas e formando verdadeiros 
polígonos industriais nos cumes dos montes e das montañas, afectando a áreas como é este caso de alto valor ambiental, hídrico e 
paisaxístico e patrimonial. 

   

Imaxes do proxecto onde se aprecia a división artificiosa das infraestruturas e a falla do estudo ambiental conxunto dos impactos de 
todas as infraestruturas. 

 
 Ausencia de planificación eólica actualizada e coherente co escenario actual de tramitación masiva de instalacións 

eólicas. 
Nestes momentos tanto a Administración Xeral do Estado como a Xunta de Galicia están a tramitar no ámbito deste Comunidade 
Autónoma un volume de proxectos de implantación de novos parques que representan no seu conxunto unha capacidade eólica á 
marxe das previsións e do “carácter regulado” da Planificación Eólica de Galiza, recollida na Lei 8/2009, de 22 de decembro, pola 
que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. 
Semellante volume de proxectos en trámite implica un uso abusivo e irresponsable das competencias de ambalas dúas 
Administracións, toda vez que tal expansión eólica modifica susbtancialmente a planificación eólica vixente na Galiza, e no seu 
conxunto pouco ten que ver cunha planificación eólica ordenada e que sexa coherente co deseño eólico considerado na Lei galega 
8/2009. 
-Dende a perspectiva da incidencia ambiental, cómpre lembrar que o antes citado artigo 53 da LSE, no seu apartado cuarto, dispón 
que, entre outras, para a autorización de instalacións de transporte, distribución, producción e liñas directas de enerxía eléctrica, o 
promotor das mesmas deberá acreditar suficientemente “o axeitado cumprimento das condicións de protección do medio ambiente”. 
No apartado 7 dese artigo 53, ademáis, disponse que “a Administración Pública competente únicamente poderá denegar a 
autorización cando non se cumpran os requisitos previstos na normativa aplicable ou cando teña unha incidencia negativa no 
funcionamento do sistema”. Queda acreditado, pois, á vista da normativa aplicable en materia de autorizacións de novas 
instalacións, que non resulta de recibo a súa tramitación á marxe da acreditación da súa compatibilidade co medio ambiente. 
A Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental, recolle no seu preámbulo que a avaliación ambiental resulta 
indispensable para a protección do medio ambiente. Facilita a incorporación dos criterios de sostibilidade na toma de decisións 
estratéxicas, a través da avaliación dos plans e programas. E a través da avaliación de proxectos, garántese unha adecuada 
prevención dos impactos ambientais concretos que poidan xerar, o tempo que establece mecanismos eficaces de corrección ou 
compensación. 
Esta mesma norma de referencia, no seu artigo 6, sobre o “ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica”, contén a 
seguinte previsión normativa: 
“1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as súas modificacións, 
que se adopten ou aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e aprobación veña exixida por unha 
disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de Ministros ou do Consello de Goberno dunha 
comunidade autónoma, cando: 
a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental e 
se refiran á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura, pesca, enerxía, minería, industria, transporte, xestión de 
residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público marítimo terrestre, utilización do medio mariño, 
telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano e rural, ou do uso do solo (...)”. 



Partindo da base das disposicións citadas, a falta de sometemento a unha avaliación ambiental estratéxica de todo o conxunto do 
desenvolvemento eólico galego (o recollido na Planificación Eólica de Galiza dependente da Administración Autonómica, e o que se 
desenvolve de modo independente a través da Administración Xeral do Estado), implica non só que non se cumpran os requisitos 
previstos na normativa interna aplicable, senón tamén os que se derivan das seguintes normas do dereito da Unión Europea: 
- Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011, relativa a avaliación das repercusións 
de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012) 
- Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, pola que se establecen medidas para a 
participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se 
modifican, no que se refire a participación do público ó acceso a xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE do Consello. 
- Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001 relativa á avaliación dos efectos de 
determinados plans e programas no medio ambiente. (DOCE nº L 197/30, 21-07-01) 
Esta escandalosa falta de avaliación ambiental estratéxica da planificación eólica en Galiza, á súa vez, deriva “nunha incidencia 
negativa no funcionamento do sistema” e en “inseguridade xurídica”. A este respecto, o artigo 53.7 da Lei sector eléctrico, reza 
como segue: 
“A) O sistema (referido a produción eólica planificada nun territorio) hai que entendelo coma un todo non fragmentado en 
partes sometidas a avaliacións ambientais independentes”. 
Fronte a este deber ser, os feitos son que, en definitiva, a actual expansión eólica, suma da parte que promove a Administración 
Xeral do Estado e a que desenvolve a Administración Autonómica, nin no seu conxunto, nin por separado, se ten sometido a dito 
proceso de avaliación coma Plan conxunto, conforme o disposto no artigo 6 da Lei 21/2013. 
En fin, a falta de avaliación ambiental da planificación eólica en Galiza, alén diso e alén de equiparar a esta Comunidade Autónoma 
ao terceiro mundo en termos de sostibilidade e conservación da natureza, vai en contra da previsión de seguridade xurídica prevista 
na Lei 21/2013. Esa norma, no seu preámbulo, sinala que “asimesmo, esta lei incrementa a seguridade xurídica dos promotores. O 
establecemento duns principios aos que debe someterse a avaliación ambiental e o chamamento á cooperación no marco da 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente determinará o desenvolvemento dunha lexislación homoxénea en todo o territorio 
nacional, que permitirá aos promotores coñecer de antemán cales serán as exixencias legais de carácter medioambiental requiridas 
para a tramitación dun plan, un programa o un proxecto, con independencia do lugar onde pretenda desenvolverse”. 
 

 Ausencia de retorno social dos proxectos industriais eólicos Coto Loureiro, Monte Inxeiro e as súas 

infraestruturas asociadas. 

A mercantil promotora non indica cal é o retorno social do proxecto. 

 ESTUDIO DE IMPACTOS SINÉRGICOS asinado o 16/03/2022 refírese en parte á SEC SUÍDO, DOUTRA PROVINCIA, 

O QUE EVIDENCIA A FALLA DE RIGOR DESTE. 

Así indica a promotora: 

“Será alcance del presente proyecto, la subestación compuesta por las siguientes posiciones: 

• Una (1) posición de línea de 220 kV, con tecnología de aparamenta híbrida, para la llegada de la línea aérea desde la SEC SUIDO 

132 kV (POS. L/SEC SUIDO 132 kV)”. 

 Afección significativa, severa e prexuizos irreparables para a Paisaxe e á biodiversidade: 

Os parques eólicos Coto Loureiro e Monte Inxeiro 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. 

Os parques proxectados transforman as paisaxes de mosaicos agro –forestais nunha paisaxe inhóspita de marcado carácter 

industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión.  

O proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV afecta a lugares 

identitarios e simbólicos como o Monte Inxeiro, o Alto do Faro, os Montes de Mercurín, o Coto da Egua, o Coto de Arganel, o Coto 

da Fonte, a Braña da Coviña, A Coviña, A Regueira, As Pedras, O Xungo, Carballide, O Foxo, O Telleiro, a Fonte Toural, o Petón 

das Pedras, a Revolta das Abeas, O Coto dos  Miñatos, a Cova do Louro, A Fonte das Meigas, o Monte da Cabra, Pedra da Meda, 

Pedra Gallada…etc. 

Por outra banda, cómpre lembrar que o proxecto do parque eólico Monte Inxeiro 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 Peneda Branca, o Porto Fieito, o Portovello, a Fonte Irexe, a Fonte do  Trigo, o Alto do Faro, o Monte Inxeiro, Petón de Quintas, 

Montes de Mercurín, Petón de Arganel, Pena da Loba, rego da Fraga, as Brañas do rego de Lesta, rego Salgueiro, Brañas do 

Monte Inxeiro, Covas, Coviña, Lagoas do Monte Inxeiro, Fonte Pía, Peneda Branca, Alto do Faro, o Covo, a Chousa do Muíño, 

Brañas do Muíño, O Marco, as Brañas do Roupillón, a Pedra da Cabra, As Abelleiras, O Coto Vello, O Cotovil, a Medorra do 

Codeso, Os Teixos, o Coto dos Teixos, A Fonte Seca, o Coto de Silvaescura (503 metros), o Monte de Casaldobre, A Costa, a 

Peneda Branca…etc. 

No ámbito de estudo localízanse tres Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP): 

*Ribeira dá Pena. 

*Monte  do  Xalo. Destaca polos  valores panorámicos que albergan o Miradoiro Monte  Xalo e o roteiro de sendeirismo “PR- G 

Meirama- Xalo-Meirama”. 

O Xalo é un aranguelo que se estende tres quilómetros en sentido leste-oeste, dende Carral ata A Laracha, polo límite entre os 

concellos de Culleredo e Cerceda. Está aliñado coas chamadas mesetas de Santa Comba e de Tordoia —das que queda ao 

nordeste— e a súa vertente setentrional configúrase como un chanzo que salva o desnivel coas Mariñas da Coruña. Precisamente, 

dende O Petón —unhas rochas no máis alto do monte— pódese gozar dunha panorámica da comarca e albiscar lugares como a 

central elécrica de Sabón, o porto exterior da Coruña, o aeroporto de Alvedro ou a Torre de Hércules, alén de todo o val de Veiga, 

que está ao pé. 

No monte hai varias rotas de sendeirismo sinalizadas. As pistas forestais empréganse para deportes como ciclismo de montaña e 

carreiras. No alto do Petón as rochas están equipadas para a práctica de escalada. 

Destaca a Medoña do Chan de Castelo no Monte Xalo, Culleredo. 

*Fervenza de San Paio. 

O mesmo sucede no caso do proxecto do parque eólico Coto Loureiro: 

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 Serra de Montemaior está configurada por tres elementos esenciais e a súa combinación: os cotos e montes cos seus cumes, os 

recursos hídricos e as brañas. 

Os cumes e elevacións como o Coto da Ferreira, o Monte de Golán, a Fonte do Ouro, o Monte de Meda, os Montes do Cachizo, o 

Coto de Silvaescura, o Petón de Gosende, o Monte de Vente, o Coto do Silvoso (465 metros), o Monte da Groba, o Monte de 

Trixezo, o Coto do Outeiro, o Coto do Loureiro (547 metros), o Coto de Casavella, a Pedra da Cabra (552 metros), o Coto Vello, o 

Monte da Cabra, o Coto Silvoso, o Coto Seco, o Coto de Altamira (503 metros), a Pedra do Bico, os Montes do Espindro, o Monte 

de Saldante, o Coto de Soandres, o Coto de Pedrouzos, o Monte da a Coviña, o Cotovil (552 metros), Pedrouzos (521 metros), o 

Coto de Coence (433), a Pedra da Agulla (554), o Monte de Santa Marta (436 metros), o Monte Golán, o Coto de Trezo, o Coto 

Trexezo, o Coto do Castelo (595 metros), o Barreiro da Orraca (525 metros), a Pena Gallada, Medorra do Codeso (539,3 

metros)…etc. 

Os humidais como as brañas do Espindro, as Brañas da Ferreira, as Brañas do Roupillón, as Brañas da Estaca…e moitas outras 

máis pequenas. 

Os numerosos ríos tritutarios do río Anllóns e multitude de fontes. Como sempre ocorre en Galicia existe unha simbiose mítica entre 

a auga, o chan e a paisaxe. Neste sentido a Serra de Montemaior non é unha excepción. 



No Coto de Soandres hai unha Fonte das Meigas (referencia aprox. Polígono 101 parcela352) e un Campo Santo case á beira 

(referencia aprox. Polígono 101 parcela 352 e seguintes). Un deses Campos Santos que se presentan como lugares míticos nos 

que non hai apariencia de enterramento algún, e non é o único. 

No Monte de Saldante, o seguinte cume con altura ao norte, hai outra Fonte das Meigas (referencia aprox. Polígono 89 parcela 88), 

á beira da Ribeira Vella do rego de Cerdido, que nace noutro cumio próximo, o Coto de Altamira (503 metros) ou Lamagueiras 

(referencia aprox. Polígono 103 parcela 60). 

En todo caso trátase de fontes sanadoras. 

Ambas as dúas fontes triangulan ao oeste co Mosteiro de Soandres, a fonte de San Pedro e con unha terceira Fonte das Meigas ao 

leste, na Pedra da Meda, no Coto do Loureiro, xa en plena Serra de Montemaior.  Esta última fonte (referencia aprox. Polígono 108 

parcelas 34, 126…) localízase á beira da Cova do Louro, o Lourieiro, a Pedra Gallada, a Pedra da Calva, a Pedra Vicuda (polígono 

85, parcelas 216, 217…) e As Covas (paraxe do Coto Vello). Aquí no Coto Vello aflora a Fonte Barreira ou Fonte Barro e un cauce, 

o rego do Casal que atravesa o Casal dos Regos, as Fontiñas e o Coto dos Paxariños ata tributar no rego do Espindro. O Casal dos 

Regos amosa posibles anomalías arqueolóxicas. 

No medio da poligonal deste triángulo está o Monte Trixezo, o Campo Trixezo, o cumio de Pedrouzos (521 metros) e o Monte de 

Santa Marta (436 metros). 

Os 14 muíños do parque eólico Coto Loureiro aséntanse na Serra de Montemaior, nas paraxes da Chousa da Braña, A Lagoa, a 

Braña da Lagoa, O Escoitadoiro, a Fonte do Ouro (519 metros), a Cova, a Cova da Fonte, Cucheiros (referencia aprox. Polígono 

127 parcela 77). Os chans brañentos  son a característica máis común dos montes desta serra. Así no Cota da Ferreira, tamén 

afectada polos muíños eólicos, está a Chousa da Lagoa, a Cova da Fonte, a Chousa dos Cervos, A Fonte (referencia aprox. 

Polígono 127, parcela 131), a Chousa da Fonte (referencia aprox. Polígono 501, parcela 736, 741…), a Lagoa (referencia aprox. 

Polígono 501, parcela 746), A Cova (referencia aprox. Polígono 501, parcela 732). 

O muíño número 1 do parque eólico afecta de forma severa ao Feal das Cóbregas e a Fonte das Cóbregas (referencia aprox. 

Polígono 501, parcela 465), á beira da Chousa da Braña. A presencia de ofidios é corroborada pola toponimia. Nesta paraxe 

atopamos cóbregas rateiras ou cobregóns (Malpolon monspessulanus), cóbregas lagarteiras (Coronella austriaca e Coronella 

girondica), serpes riscadas (Rhinechis scalaris), cóbregas de colar (Natrix natrix) e cóbregas viperinas (Natrix maura). Unha cruz 

nun afloramento rochoso amosa a intención de cristianizar este lugar. 

Ao pé do Coto Loureiro (547 metros) esténdese as Brañas do Roupillón e o Monte da Cabra. No Monte Golán, vítima doutro 

macroeólico localízase o Foxo (polígono 109, parcela 45). 

Ao sur, o Coto Silvoso está separado do Coto dos Paxariños polo rego do Espindro, que divide os termos municipais de Laracha e 

Cerceda. 

No Coto Silvoso está a Gatañeira e outro Campo Santo (referencia aprox. Polígono 104, parcela 103), a Fonte Grande e a Ponte 

Pequena que cruza o río dunha beira á outra. No Coto dos Paxariños continúa a mesma configuración brañenta dos chans regados 

polas numerosas Fontiñas que hai na zona. Xa á outra beira do río nos Montes do Espindro atopamos a Pedra da Edra, a Pedra da 

Pía, a Pedra de Balmar, a Pedra Grande, a Pedra Parda… en referencia a afloramentos rochosos de formas diversas que 

sobrasaen no terreo. 

Aos pés dos Montes do Espindro esténdense as estensas Brañas do Espindro, a Braña Nova e o rego de Parada. O Porto do Eixo 

atravesa o rego de Parada. 

En Rorís, na confluencia dunha vaguada entre o Coto do Loureiro e o Coto da Casavella nace o rego das Brañas do Espindro. Tras 

o seu nacemento deixa atrás a Chousa Vella, a Carballeira e o Coto Seco para continuar á beira das brañas de Rorís e da Revolta, 

rodeando o Monte da Cabra ata tributar no rego do Cotovil. 

No Coto Seco atopamos o Forno dos Mouros (referencia aprox. Polígono 105 parcela 189) e a Fonte da Maceira (referencia aprox. 

105, parcela 213). Nos Monte do Espindro nace un rego innominado que conflue co anterior. 

Na Braña da Chousa do Coto do Outeiro nace o rego da Carballa que tributa no río Bardoso á altura dos Pazos e da Braña do 

Muíño, preto da Cova da Serpe (referencia aprox. 125, parcela 32). Neste Coto do Outeiro tamén aflora a Fonte do Espiño 



(referencia aprox. Polígono 110 Parcela 89). Desde este Coto do Outeiro e ata o Monte Golán esténdese a Lameira e a Braña da 

Ferreira. Aquí na Ferreira e á beira do Monte Golán nace un rego innominado que xunto a outros, afloran na Serra de Montemaior  e 

tributan no río Anllóns. 

No Coto de Pedrouzo ubícase un dos muíños do parque eólico Coto do Loureiro. O Coto de Pedrouzo acubilla á Cova da Abeleira e 

a Fonte dos Cobos. En Quintáns nace o rego do Porto dos Carros, que tributa no río Anllóns logo de atravesar as Brañas da Estaca 

e a Braña da Égua (referencia aprox. Polígono 97 e parcelas 32, 117, 27, 28, 29, 121, 125…). A paraxe dos Salgueiros agasalla coa 

Fonte Vidal (polígono 97, parcela 42). 

Na Braña da Estaca atopamos máis fontes, outra  Fonte do Espiño e as Fontiñas, pero tamén referencias arqueolóxicas como o 

Cruceiro (polígono 96, parcela 14) e a Cruz (polígono 25, parcela 55). 

Todo o patrimonio hídrico aparece vencellado a muíños como o Muíño (referencia aprox. Polígono 25 parcela 70), a Pontellas 

(referencia aprox. Polígono 112, parcela 58), Portiños, onde nace o rego do Cubo (referencia aprox. Polígono 65, parcela 73), o 

Porto Gollado, o Porto do Espindro e por suposto a humidais brañentos como a Braña da Roda, as Brañas de Campeáns, as 

Brañas das Lamagueiras, O Brañón (á beira do rego de Cercido), a fontes como a Fonte Maio, a Fonte do Burro (polígono 112, 

parcela 30), a Fonte da Fraga, a Fonte Seca, a Fonte dos Bois (polígono 104, parcela 39) e a brañas como a Braña da Avilleira 

(polígono 112, parcelas 32, 41…etc.). O río Acheiro presume de numerosos muíños como o Muíño da Abeleira, o Muíño do 

Seixoso, e tras máis innominados. E igual o río Bardoso co Muíño do Cura, o Muíño da Ferreira, o Muíño de Baldomir, o Muíño do 

Gallardo, o Muíño do Lorteiro e outros innominados. Sen esquecer o Batán. 

Diversas anomalías arqueolóxicas tamen se reflicten na paraxe de Gato Fero, o Coto Iglesias, as Petellas, o Coto Trexezo, a Pedra 

Vicuda, a Pedra Curva, a Pedra do Carro, a Cova dos Curros (polígono 101, parcela 449), o Casal dos Regos, o Portodoso…etc. 

Algunhas delas semellan estruturas castelarias. 

 Afección significativa, severa e prexuizos irreparables para a Paisaxe e á biodiversidade. Xeración de Feísmo 

Paisaxístico, prexuizos para o patrimonio afección severa e irreversible ao turismo e á hostalería: 

Hai que ter en conta que a superficie total da área de incidencia urbanística prevista tan só para o parque eólico Monte Inxeiro  é 

dun total de 140,71 ha e prevese un total de once viarios cunha lonxitude aproximada de 7,6 km. 

A isto hai que engadir outras infraestruturas como as estradas existentes, canteiras, antenas de telefonía, autovías, outros parques 

eólicos… 

A empresa promotora do proxecto proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 

220 kV non avalía as sinerxías nin os impactos acumulados das infraestruturas en relación aos núcleos, en relación á saúde, en 

relación aos hábitats, en relación aos recursos hídricos, en relación ao lobo, en relación aos humidais ou brañas tan comúns na 

área dos tres proxectos, non existiu un proceso interativo previo coa cidadanía afectada para consultala en relación aos tres 

proxectos que lles afectan e as paisaxes, …etc. 

A propia mercantil recoñece que se pode pensar na saturación de proxectos.  Pero esta saturación é un feito real. Así o indica 

literalmente: 

“5.3. IMPACTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL SUELO EN LA FASE 
DE EXPLOTACIÓN 
La presencia de más de 200 km de líneas eléctricas y de 8 parques eólicos con un total de 
71 aerogeneradores y sus infraestructuras de evacuación asociadas en un radio de 5 km 
respecto al trazado de la LAT 220 kV EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO COTO LOUREIRO 
Y SE MONTE INXEIRO AMPLIACIÓN 220 kV, hace pensar que se podría producir una 
saturación de proyectos en espacios cercanos. 
Teniendo en cuenta un rango de 5 km de radio respecto a las infraestructuras del proyecto, 
la superficie de terreno estudiada es de 202,18 km2. 
Considerando el vuelo y la servidumbre de las líneas eléctricas aéreas, existentes la 
ocupación de las mismas sería de 4,90 km2, lo cual supone un total de un 2,42% del área 
total analizada”. 
 
A saturación de eólicos é máis que evidente e a afección ao benestar das familias é un impacto significativo e que non foi avaliado 
pola promotora.  



Cómpre ter en conta que ao abeiro do Convenio europeo da Paisaxe, os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a 
Administración, en base ás aspiracións da cidadanía, e non en base as aspiracións lucrativas dunha empresa que non ten en conta 
nin o benestar nin a saúde da cidadanía afectada. 
 

 Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de conectividade 

ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden de límites xeográficos e que o 

mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o mantemento dos ecosistemas e da coherencia da 

propia Rede. Afección significativa e danos irreversibles a outros espazos protexidos pola Lei 5/2019, do 2 de 

agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia: 

 Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

 ES1110004 Encoro de Abegondo - Cecebre ZEC  

 ES1110005 Costa da Morte ZEC  

 ES1110015 Río Anllóns ZEC  

 ES1110016 Río Tambre ZEC  

 ES0000176 Costa da Morte (Norte) ZEPA  

 ES0000497 Espazo mariño da Costa da Morte ZEPA Mariña - Costa da Morte Norte  

 Complexo lagunar ou costeiro de Baldaio,  Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA Razo-Baldaio) 

 IBA Costa da Morte 

 Espazo Natural de Interese Local (ENIL) Río Abelleira 

 Espazo Natural de Interese Local (ENIL) Ribeiras  do Mero- Barcés 

 

 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. 

 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: 

A mercantil pormotora obvia as captacións de auga para o uso humano e agrogandeiro e a multitude de manancias e fontes que hai 

na poligonal do parque eólico e no traxecto da liña de evacuación.  

A área de implantación do parque eólico atópase comprendida dentro da masa de auga subterránea ES014 MSBT014-007 – 

Tambre. Sen embargo, a mercantil promotora non realiza un estudo hidrolóxico serio e rigoroso que permita establecer os niveis de 

caudal dos distintos cauces nin a calidade destes, sobre todo os regos innominados máis afectados polas infraestrutruas. 

O proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 Kv afecta de forma 

severa aos seguintes recursos hídricos: 

No referente ás augas subterráneas, o emprazamento do proxecto atópase entre a zona de masa de augas subterráneas da Costa 

da Morte (apoios 1 e 2) e Tambre (apoios 3 a 42). 

Os cursos fluviais sobre os cales se producen  cruzamientos polo trazado da liña eléctrica de evacuación son os seguintes: 

- Rego  do Casal (entre os apoios 5 e 6) 

- Rego dos Rabos (entre os apoios 8 e 9 / 9 – 10 / 12 - 13) 

- Río  Tarrulo (entre os apoios 14 e 15 / 25 - 26) 



- Arroio innominado (entre os apoios 15 e 16) 

- Río  do  Soutiño (entre os apoios 17 e 18) 

- Rego dás Figueiras (entre os apoios 19 e 20) 

- Río  Lengüelle (entre os apoios 27 e 28) 

- Arroio innominado (entre os apoios 31 e 32) 

- Rego de Lesta (entre os apoios 39 e 40) 

A SE Monte Inxeiro prevese instalar nunha parcela na que nace un rego innominado que se une ao rego de Lesta. O rego de Lesta 

nace no Foxo (polígono 501 parcela 348) e no Petón das Pedras recibe a agua do rego innominado que nace á beira da SE Monte 

Inxeiro. O rego Lesta tras a incorporación deste rego innominado continua o seu devir polo Cobo, a Chousa do Muíño, atravesa a 

Braña Redonda e a Fonte Toural (á altura do lugar das Pereiriñas), rega as Brañas do Muíño á altura de Porta Liñares. Logo 

atravesa a Agra de Pedre, as Fontaíñas e os Prados do Muíño ata desembocar no río Lengüelle, á altura do Brañón e do Porto do 

Medio. 

Por outra banda, o estudo de impacto ambiental obvia a afección aos recursos hídricos producida polo parque eólico Monte 

Inxeiro. Así os ríos e regos afectados por este proxecto son: 

― Río Lengüelle 

― Rego innominado 1. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce.   

― Rego innominado 2. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce.   

― Río de Tourío.  A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Río do Portigo de Vilasenín. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego de Pepín. A escasos metros dos aeroxeradores. Cómpre ter en conta que este rego existe en canto que resulta tributario 

das augas de multitude de regos existentes na zona das infraestruturas. Cómpre ter en conta que varios destes resgos poderían ter 

a súa nascencia no mesmo lugar. 

― Rego innominado 3. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce.   

― Rego innominado 4. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce.   

― Rego innominado 5. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 6. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 7. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 8. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 9. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce.   

― Rego de Nosa Señora. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 10. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego da Uceira. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 11. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 12. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 13. A escasos metros dos aeroxeradores. 



― Captación en FonteIrexe: As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce, en concreto o 

aeroxerador MI07. 

― Rego innominado 14. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 15. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego de Lesta. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 16. As infraestruturas do parque localízanse prácticamente sobre do mesmo cauce. 

― Rego innominado 17. Nace no monte Inxeiro, na zona das infraestruturas. 

― Rego innominado 18. Nace no monte Inxeiro, na zona das infraestruturas.  

― Rego innominado 19. Nace no monte Inxeiro, na zona das infraestruturas  

― Rego innominado 20. Nace no monte Inxeiro, na zona das infraestruturas  

― Rego innominado 21. A escasos metros dos aeroxeradores  

― Rego de Reboredo. A escasos metros dos aeroxeradores  

― Rego innominado 22. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 23. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 24. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 25. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego de Cestaños. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego de Mercurín. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 26. A escasos metros dos aeroxeradores. 

― Rego innominado 27. A escasos metros dos aeroxeradores  

― Rego innominado 28. A escasos metros dos aeroxeradores  

― Rego innominado 29. A escasos metros dos aeroxeradores  

― Rego innominado 30. A escasos metros dos aeroxeradores  

O innominado 13, afluente do Rego dá  Uceira, e o Rego de Lesta nacen  na zona  do parque eólico. A afección é irreversible e 

permanente. O parque eólico sitúase no nacemento do Rego de Lesta e doutros cauces innominados. 

 Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección dos proxectos 

Coto Loureiro, Monte Inxeiro e as súas infraestruturas de evacuación e conexión: 

Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais as infraestruturas dos proxectos  

aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que estamos en presencia de humidais, 

brañas e lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As importantes remocións de toneladas de terra para a instalación 

das cimentacións dos vasos e do túnel pode romper acuíferos e afectar seriamente ás masas de auga soterradas. Os humidais son 

fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén son fonte de auga limpa e de 

alimento, de feito, unha de cada sete persoas depende dos humidais para o seu sustento. Os servizos que brindan os humidais son 

incalculables e insubstituíbles. 

Existe unha afección importante para as brañas e humidais como: 



Os humidais como as brañas do Espindro, as Brañas da Ferreira, as Brañas do Roupillón, as Brañas da Estaca…e moitas outras 

máis pequenas. É moi necesario realizar especial fincapé en que o propio parque Coto Loureiro, por exemplo, xa se instala sobre 

lagoas e brañas. 

A isto hai que engadir que todas as brañas aparecen regadas por fontes, regos e regueiros e a biodiversidade común deste tipo de 

biotopos. A mercantil promotora obvia isto. 

A mercantil promotora obvia o impacto sobre humidais, brañas e turbeiras. Cómpre ter en conta que as infraestruturas dos parques 

eólicos afectan de forma irreversible a estes espazos. Así o proxecto eólico Monte Inxeiro afecta a humidais como: 

Encoro de Vilasenín (1110121)  

Encoro de Vilagudín (1110124)  

Encoro de Pumariño (1110122)  

Veigas de O Peñasco (1110021)  

Cova de Foucellas (1110307) 

Cómpre lembrar que o propio concello de Ordes cataloga o chan afectado a efectos urbanísticos como “Chan rústico de protección 

das augas” definido no art. 24 da Lei do chan de Galicia (LSG). 

Centos de hectáreas de lagoas, lagos, brañas, xunqueiras, bosques húmidos e turbeiras están en serio risco de desaparición por 

mor da expansión denscontrolada de eólicos e infraestruturas hidroeléctricas en Galicia. En Galicia só hai 5 humidais protexidos ao 

abeiro do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta de Galicia aprobaba o Decreto 127/2008, do 5 de 

xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia, vixente na 

actualidade. Desde o ano 2008, data de creación do Inventario como rexistro público de consulta dos humidais, a Xunta 

abandonouno por completo e non se molestou en inventariar debidamente os humidais galegos incumprindo de cheo a Directiva 

2000/60/CE, pola que e establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas (en diante DMA). 

O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas de 

transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo deterioración adicional e protexa e mellore o estado dos 

ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos ecosistemas terrestres e humidais directamente 

dependentes dos ecosistemas acuáticos”. 

A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa dentificación, denominación 

e descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do humidal, tipoloxía, localización e superficie, localización 

xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie do humidal, hábitats, vexetación e flora, fauna, réxime de protección, plans e 

medidas de conservación, estado de conservación e cartografía. 

Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario 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.  

Os humidais están a desaparecer máis rápido que ningún outro ecosistema e a implantación de parques eólicos non  seu ámbito  

xeográfico   non  é a solución adecuada para  contribuír  ao cambio climático. 

Existen ata 5 zonas de humidais, brañas e lagoas e directamente afectadas polos aeroxeradores. 

AFECCIÓN SEVERA E IRREVERSIBLE DAS INFRAESTRUTURAS EÓLICAS AO RÉXIME DE HUMIDAIS NO MONTE INXEIRO 

HUMIDAL 1 

 

 

HUMIDAL 2 



 

 

 

HUMIDAL 3 

 

HUMIDAL 4 

 



 

HUMIDAL 5 

 

Brañas á beira do rego de Pepín 

Cómpre ter en conta que á beira da SE Monte Inxeiro están a Fonte Eirexe, o humidal Cima do Lameiro, a Xesteira do Batán, O 

Pozo, a Braña da Coviña, a Lameira de Arno, a Cova…etc. 



Por outra banda, no Coto do Loureiro nace o rego das Brañas do Espindro. A subestación prevé a súa localización na Pedra de 

Meda, onde hai indicios arqueolóxicos. Á beira está a Cova, unha braña. Outra braña é a Cova do Louro, no polígono 111 parcela 

26. No polígono 108 parcela 126 está a Fonte das Meigas. O proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE 

Monte Inxeiro ampliación 220 Kv afecta de forma severa aos recursos hídricos. 

Na Fonte Barreina nace o rego do Casal aos pés do Coto Vello. A LAT afecta á Medorra do Codeso, onde nace o rego dos Rabos, 

que tributa no río do Codeso. Na Chousa das Pedras Anchas naceo rego de Xermar que rega o Herbal da Braña, o Herbal do Liñar 

e as Ínsuas. 

O estudio de impacto ambiental é deficitario neste senso e obvia os impactos acumulados da totalidade das infraestruturas 

relacionadas co proxecto e os impactos co resto das estacións eólicas xa presentes ou en tramitación no mesmo ámbito xeográfico. 

 Afección severa e irreversible ao benestar dás familias que viven, residen e traballan nos núcleos rurais afectados: 

Núcleos afectados polo proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 

220 kV: 

A Abeleira A Laracha 

A Brea A Laracha 

A Carballa Redonda A Laracha 

A Casavella A Laracha 

A Ferreira, O Outeiro A Laracha 

A Tapia A Laracha 

A Torre, Baiuca, Bocixa A Laracha 

A Xesta, Vilanova A Laracha 

Adrán A Laracha 

Armada Nova, Armada Vella A 

Laracha 

As Nocellas A Laracha 

Baldomir A Laracha 

Balvís A Laracha 

Casaslongas A Laracha 

Compañeiro A Laracha 

Golán A Laracha 

Gosende A Laracha 

Igrexario A Laracha 

Maunlle A Laracha 

O Batalo, O Xestal, Bardenlos A 

Laracha 

O Pazo, Trixezo A Laracha 

O Penedo A Laracha 

O Portodoso A Laracha 

O Seixo A Laracha 

O Seixoso A Laracha 

O Vilar A Laracha 

O Vilar do Boi A Laracha 

Orraca A Laracha 

Os Bidueiros A Laracha 

Pazos, O Raño A Laracha 

Samir A Laracha 

San Pantaión, A Rocha A Laracha 

Silvoso A Laracha 

Vilariño A Laracha 

Acebedo Cerceda 

Astande de Arriba Cerceda 

Belir Cerceda 

Boimil, Brea, Espiñeira, Casal do 

Castro Cerceda 

Brazal de Arriba, Brazal de Abaixo, 

Vilarbello Cerceda 

Buzarelos Cerceda 

Calvario, Abelleira, Boedo, UbAL, 

Vilar de Queixas, Pau do 

Lobo, Barros Cerceda 

Carballal, Carril Cerceda 

Cerceda Cerceda 

Cerdeira, Vilameán Cerceda 

Gosende Cerceda 

Londeiro de Abaixo Cerceda 

Londeiro de Arriba Cerceda 

Londoño-Estación Cerceda 

Londoño, Picota, Orgeira, Liñares, 

Campo Xestada, 

Gándara, Ximareo, Carracedo, Santa 

Comba Cerceda 

Mixón, Loureiro Cerceda 

Outeiro, Trigueira Cerceda 

Parada de Abaixo, Parada de Arriba 

Cerceda 

Pasaxe, Sucadío, Uzal Cerceda 

Pazos Cerceda 

Pedregal Cerceda 

Pobo de Franco Cerceda 

Porto Brea Cerceda 

Pumar, Lugar do Medio Cerceda 

Redondelo, Touriño, Penzo, 

Recegulfe Cerceda 



Ribasoutas Cerceda 

Salgueiro, Lagoa Cerceda 

San Vicenzo, Casaldabre Cerceda 

Sartego, Barreiro, Cabadas, Atrio 

Cerceda 

Silvaoscura Cerceda 

Telleiro Cerceda 

Vilar Bello Cerceda 

Virís Cerceda 

Xermar de Abaixo, Xermar de Arriba 

Cerceda 

A Grela, Camiño Ordes 

A Igrexa Ordes 

A Poza Ordes 

Agromaior Ordes 

Bailía Ordes 

Dedel, As Pereiriñas, A Cruz, A 

Igrexa, A Altiboa Ordes 

Espiñeira Ordes 

Guntín Ordes 

Meitufe Ordes 

Meitufe de Abaixo Ordes 

O Couto Ordes 

O Cruceiro Ordes 

O Pazo Ordes 

Os Ameneiros Ordes 

Pedre Ordes 

Pepín Ordes 

Perra Ordes 

Tras do Río Ordes 

Trasmil Ordes 

Vilasenín Ordes 

Zampaño Ordes 

 

 

Núcleos afectados polo parque eólico Monte Inxeiro: 

Pepín  

O Campo  

Coto dos Castros  

Lingüillón  

Perra de Arriba  

Perra de Abaixo  

Portovello  

Vilar  

Guntín  

Cruceiro  

O Souto  

O Seixo  

Agromaior  

A Igrexa 

Os Abeneiros  

O Costeiro 

Núcleos afectados polo 

parque eólico Coto 

Loureiro: 

A Abeleira  
A Abeleira de Bocixa  
A Abellariza  
A Agrela  
A Ameixeira  
A Areosa  
A Armada Vella  
A Avieira  
A Baiuca  
A Baixa  
A Barcia  
A Bardanca  
A Barreira  
A Beria  
A Botica  
A Bouza  
A Braña de Arriba  
A Braña Grande  
A Brea  
A Cabra  
A Cachada  
A Calvela  
A Carballa Redonda  
A Carracha  

A Casanova  
A Castiñeira  
A Cepeira  
A Cerdeira  
A Cesta  
A Charrúa  
A Cima  
A Corveira  
A Costa  
A Cruz  
A Curuxeira  
A Eirexe ou O Tercio de 
Arriba  
A Enfesta  
A Ermida  
A Esfarrapa  
A Esfarrapa  
A Espanadeira  
A Espiñeira  
A Esquipa  
A Feira de Berdillo  
A Ferradura  
A Ferreira  
A Ferrulleira  
A Fieira  
A Folgueira  
A Fontaíña  
A Fonte  

A Fonte Caldeira  
A Fonte da Canle  
A Fontenla  
A Fonteseca  
A Forxa  
A Fracela  
A Fraga  
A Gándara  
A Ganduma  
A Grela  
A Groba de Abaixo  
A Hedra  
A Igrexa  
A Imende  
A Lagarteira  
A Lagoa  
A Lamalonga  
A Laracha  
A Malata  
A Mella  
A Millarada  
A Orraca  
A Pedra  
A Pedra do Sal  
A Pedra Furada  
A Pedrasalgueira  
A Pedreira  
A Pedreira  

A Pedreira  
A Pedrosa  
A Pena  
A Pena  
A Pereira  
A Perucha  
A Pifaina  
A Piña  
A Ponte Carral  
A Ponte de Alvedro  
A Ponte de Cela  
A Pontenova  
A Pontepedra  
A Porcariza  
A Porta Santa  
A Portela  
A Poza  
A Praza  
A Quintán  
A Raíña  
A Ramiscosa  
A Redonda  
A Rega  
A Regueira de Abaixo  
A Regueira de Arriba  
A Reixía  
A Riba  
A Ribeiriña  



A Rúa  
A Salgueira  
A Tabeira  
A Tablilla  
A Tapia  
A Tarroeira  
A Teixoeira  
A Telleira  
A Telva  
A Telva  
A Torre  
A Trigueira  
A Viña  
A Xesta  
A Xesteira  
A Xira  
A Zapateira  
Adina  
Adrán  
Agromaior  
Aián  
Albeiro  
Alborín  
Aldea  
Aldea  
Aldemunde de Arriba  
Altamira  
Amboade  
Ambroa  
Arcai de Abaixo  
Arén  
Arganosa  
Argonte  
Armeade  
As Bouzas  
As Canelas  
As Casas Novas  
As Cernadas  
As Codeseiras  
As Encrobas  
As Encrucilladas  
As Infantas  
As Labradas  
As Leborías  
As Maroas  
As Meneiroas  
As Pallas  
As Pardas  
As Pozas  
As Rañeiras  
As Rapadas  
As Raposeiras  
As Saíñas  
As Salgueiras  
As Seixas  
As Talladas  
As Torres  
As Torres de Cillobre  
As Travesas  
Astande  

Baer  
Bailía  
Baiordo  
Baldaio  
Baldomir  
Ballota  
Baltar  
Balvís  
Baralla  
Barbalde  
Barrañán  
Bas  
Belir  
Belsar  
Bocixa  
Boedo  
Boimir  
Bolón  
Borreiros  
Bragunde  
Braílle  
Brandoñas  
Branquenza  
Buño  
Bustelo  
Buzarelos  
Cabalos  
Cabanas  
Cabanelas  
Cabeza de Lobo  
Calvelo de Abaixo  
Calvelo de Arriba  
Calvos  
Cambre  
Campo de Arriba  
Campo Longo  
Campo Soandres  
Cancelo de Arriba  
Cances Grande  
Canedo  
Cáparos  
Carantos  
Carballadrade  
Carballo  
Carracedo  
Casas Longas  
Castelo  
Caxín  
Cendón  
Centulle  
Cercido  
Cereixa  
Cernide  
Cerqueirás de Abaixo  
Cerqueirás de Arriba  
Cestro  
Chacín  
Chamín de Abaixo  
Choias  
Codesido 

Coence  
Coirón  
Compañeiro  
Condes  
Condesuso  
Convento  
Cornaces  
Costenla  
Cumiáns  
Currelos  
Donepedre  
Encián  
Entrerríos  
Enxertos  
Erboedo de Abaixo  
Ermida  
Escurido  
Esteves  
Estramil  
Feixe  
Ferreiros  
Figueiras  
Figueiroa  
Fofelle  
Folgueiros  
Fontemaior  
Formarigo  
Fornelos  
Fornos  
Fragoso  
Fragunde  
Freán  
Freixeiro  
Gabenlle  
Godón  
Goexe  
Golán  
Golmar  
Gomesende  
Gonzalbres  
Gosende  
Gosende  
Gravido  
Groba  
Guitoi de Abaixo  
Guntián  
Insuaboa  
Lale  
Lamas  
Larín  
Larín de Arriba  
Leborís  
Lestón  
Lexas  
Liñares  
Lista  
Loenzo de Abaixo  
Longo  
Longra  
Longras  

Loureiro  
Lucín  
Mantiñán  
Marfulo  
Meirama  
Meitufe  
Meixigo  
Menlle  
Merelle  
Mirón  
Monelos  
Monte das Arcas  
Monteagudo  
Montecelo  
Montes Claros  
Morgade  
Muíño Seco  
Nabeiras  
Nebrexe  
Nogán  
Nosa Señora de Comiáns  
Noví  
O Abruñedo  
O Acevedo  
O Aguiúncho  
O Almacén 
O Amieiro  
O Añón  
O Añón de Berdillo  
O Arroio  
O Aseñado  
O Barral  
O Barral  
O Bastón  
O Campo  
O Campo  
O Campo da Feira  
O Campo da Porta  
O Campo da Ran  
O Campo de Arriba  
O Campo de Medado  
O Campo de San Pedro  
O Campo Xesteda  
O Campón  
O Cancelo  
O Canedo  
O Canle  
O Carballal  
O Carballás  
O Castelo  
O Castiñeiro  
O Castro  
O Cerrallo  
O Codesal  
O Corgo  
O Cotomil  
O Cotote  
O Couto  
O Cruceiro  
O Esmorís  



O Esperón  
O Feal  
O Ferradal  
O Ferreiro  
O Fieital  
O Fondal  
O Forno  
O Froxel  
O Gallardo  
O Galo  
O Grixario  
O Igrexario  
O Lago 
O Lamagal  
O Lestido  
O Lodeiro  
O Lorteiro  
O Loureiro  
O Malló  
O Martinete  
O Maseo  
O Mesón  
O Monte  
O Monte  
O Moucho  
O Niño de Azor  
O Outeiro  
O Paraíso  
O Pazo  
O Pedrouzo  
O Penedo  
O Pereiro  
O Petón  
O Picho  
O Pilro  
O Piñeiro  
O Poceiro  
O Portodoso  
O Pozo  
O Prego  
O Pumar  
O Ramallal  
O Ramiscal  
O Ramo  
O Raño  
O Rapadoiro  
O Reboredo  
O Regado  
O Retorno  
O Ribeiro  
O Río  

O Riomouro  
O Rodo  
O Rueiro  
O Salto  
O Seixal  
O Seixo  
O Seixoso  
O Sopé  
O Tarambollo  
O Toural  
O Vilar  
O Vilar do Boi  
O Viso  
O Xamozo  
O Xestal  
Oca  
Oldán  
Oleiros  
Os Canedos  
Os Gomes  
Os Loureiros  
Os Meáns  
Os Muíños de Abaixo  
Os Muíños de Arriba  
Os Pazos  
Os Pinos  
Os Vilares  
Oseiro  
Outeiro de Abaixo  
Oza Vella  
Padronelo  
Paiosaco 
Parada  
Paradela  
Paredes  
Pastoriza  
Pazos  
Pedragrande  
Pedrarrubia  
Penso  
Pepín  
Periscal de Abaixo  
Periscal de Arriba  
Perra  
Picoto  
Pite  
Podrizo  
Ponte da Veiga  
Pontido  
Porto da Rama  
Portociños  

Prearada  
Proame  
Queirúa  
Queixas  
Queo de Abaixo  
Queo de Arriba  
Quintáns  
Quintela  
Ramilo  
Ramisquido  
Rañobre  
Raxido  
Rebordelos  
Reboredo  
Requeixo  
Requesende  
Revirente  
Ribela  
Riotorto  
Rodís  
Sabaceda  
Sabón  
Saldante  
Salgueiroas  
Samede  
Samir  
Samiráns  
Samiro  
Samiro  
San Cosmade  
San Cristovo  
San Fins  
San Lourenzo  
San Mamede  
San Paio 12 
San Pantaión  
San Roque  
San Sadurniño  
Sande  
Sande  
Santa Baia  
Santa Icía  
Santa Locaia  
Santa Margarida  
Santaia  
Santaia de Abaixo  
Segufe  
Seoane  
Serantes de Abaixo  
Serantes do Medio  
Sete  

Sigrás de Arriba  
Silvar  
Silvoso  
Sinande  
Sobrecarreira  
Sofandónigo  
Sorribas  
Soutullo  
Tibiáns  
Torás  
Trabuxáns  
Trixezo  
Troián de Abaixo  
Troián de Arriba  
Troián do Medio  
Tuíxe  
Uxes  
Vigo  
Vilachán  
Vilagudín  
Vilamarta  
Vilanova  
Vilanova  
Vilanova  
Vilaño  
Vilar  
Vilar da Fraga  
Vilar de Francos  
Vilar de Peres  
Vilar de Uz  
Vilar do Carballo  
Vilarchán  
Vilariño  
Vilarmaior  
Vilarnovo  
Vilarrodís  
Vilarvello  
Vilasenín  
Vilela  
Villamir  
Vioño  
Virís  
Vista Alegre  
Xaviña  
Xenarde  
Xeriz  
Xermiñas  
Xoane  
Xoane da Estrada  
Xoios  
Zanfoga  

Cómpre ter en conta que hai núcleos especialmente afectados polos impactos acústicos e electromagnéticos do parque eólico 
Coto Loureiro como San Cristobo, Riveiriña, Cerdeira, Sanfins, Raño, Iglesiano, Vilariño, Bouza, Campo Medado, Boimir, Abeleda 
de Bocija, Convento, Fraga, Vilamir, Niño, Saldante, Sanmir, Bocixa, Armada, Golán,, Vilar, Gosende, Seixo, Sampantayan 
Grobam Ramallal, Folgueiras, Sanfins, Baldomir, Xestal, Ferreira, Saldante, Castiñeira, Orraca, Silvoso. E hai outros núcleos 
condenados ao “éxodo poboacional” inexorable como Abruñedo e Portodoso.  
É moi grave que se afecte así ás familias cando estas nin sequera foron consultadas sobre a localización do parque eólico. 
 
Este parque eólico é inasumible desde o punto de vista paisaxístico e desde o punto de vista da saúde e do benestar das 

familias afectadas. 



Pero a incidencia visual e paixsaxística do parque eólico proxéctase máis ampla para outros núcleos que non avalía a mercantil 

promotora.  

Cómpre ter en conta que a mercantil promotora só avalía as afeccións, e aínda así de maneira insuficiente, para as poboacións 

máis próximas e obviando o resto de núcleos que están dentro da poligonal do parque, entendendo esta como a superficie 

afectada por este. 

A altura dos aeroxeradores e a súa proximidade aos núcleos habitados implica unha particular afección sobre o benestar e a 

saúde das familias afectadas. Cómpre indicar tamén a presencia doutros parques eólicos na entorna, que tamén se atopan na 

cunca visual deste parque, coa conseguinte acumulación de afeccións.  

A mercantil promotora recoñece impactos significativos para os núcleos de poboación afectados polo p.e. Inxeiro: ruidos dás 

voaduras puntuais durante a fase de execución do parque, contaminación acústica e electromagnética durante o funcionamento, 

ou efecto de “sombra” dás pás, alteracións das sinais de radio e televisión… etc. Ao que hai que engadir o impacto paisaxístico co 

que hai que convivir o resto dá vida…  

 ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E CO MEDIO 

AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA:  

Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interés público e a utilidade social do proxecto carece de base e xustificación. 

Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos núcleos rurais de Galicia. Nun rural no que 

a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquer lugar como así o acredita o feito de que na mesma área xeográfica existan 

máis instalacións eólicas previstas como se citou anteriormente.  

Cómpre ter en conta a presencia doutros parques e liñas de evacuación moi próximas e que comparten espazo xeográfico, 

multiplicanto por tanto os impactos sobre o medio, aspecto obviado no estudo de impacto ambiental. 

1. 1.- Parque eólico 

Alto do Torreiro, 

en Cabana de 

Bergantiños. 

2. 2.- Parque eólico 

Bustelo e 

Baralláns, en 

Cabana de 

Bergantiños. 

3. 3.- Parque eólico 

Agrelo e Muriño, 

en Cabana de 

Bergantiños. 

4. 4.- Parque eólico 

Monte Chan, en 

Laxe. 

5. 5.- Parque eólico 

Soesto, en Laxe. 

6. 6.- Parque eólico 

Pena dos 

Mouros, en 

Laxe. 

7. 7.- Parque eólico 

de Corme 

(repotenciación), 

Rede Natura 

2000, en 

Ponteceso. 

8. 8.- Parque eólico 

Monte Neme 

9. 9.- Parque eólico 

de Malpica 

10. 10.- Parque 

eólico As 

Salgueiras 

11. 11.- Parque 

eólico 

Silvarredonda 

12. 12.- Parque 

eólico O 

Cerqueiral 

13. 13.- Parque 

eólico Campelo 

14. 14.- Parque 

eólico Bustelo 

15. 15.- Parque 

eólico Monte 

Toural 

16. 16.- Parque 

Eólico 

Pedrarrubia 

17. 17.- Parque 

Eólico 

Monteagudo 

18. LAT 66 kV ST 

Corme-ST 

Cabana de 

Bergantiños 

19. LAT 66 kV ST 

Malpica-ST 

Cabana de 

Bergantiños 

20. LAT 66 kV ST 
Monte Neme-ST 
Cabana de 
Bergantiños 

21. Parque Eólico 
Pena Galluda  

22. Parque Eólico 
Pes Cerceda 

23. Parque Eólico 
Carboeiro  

24. Parque Eólico O 
Picoto  

25. Parque Eólico 
Pico Cedeira  

26. Parque Eólico 
Meirama – 13 
aeroxeneradores 

27. Parque Eólico 
Meirama - 5 
aeroxeneradores 

28. Torre 
meteorolóxica 
Pico Cedeira. 

29. Torre 
meteorolóxica 
Carboeiro 

30. Torre 
meteorolóxica 
Meirama. 

31. Línea 220 kV 
matrícula C1 
SBN MEI 220  

32. Línea 220 kV 
matrícula C1 
MES VIM 220  

33. Línea 66 kV 
matrícula C1 
SBN LAR 66  

34. Línea 66 kV 
matrícula C1 
SBN LAR 66  

35. Línea 66 kV 
matrícula C1 
LAR CBL 66  

36. Línea 66 kV 
matrícula C1 
LAR CBL 66  

37. Subestación 
Carboeiro. 

38. Subestación 
Meirama. 

39. Parque Eólico 
Pedrarrubia  

40. Parque Eólico 
Pes Arteixo  

41. PES Laracha  
42. Parque Eólico 

Monte Inxeiro  



43. Parque Eólico 
Encrobas  

44. Parque Eólico 
Pedra Queimada  

45. Torre 
meteorológica 
Monteagudo 

46. Torre 
meteorológica 
Monte Inxeiro. 

47. Torre 
meteorológica 
Meirama. 

48. Subestación 
Meirama. 

49. Subestación 
Encrobas. 

50. Líneas de Alta 
Tensión 

51. C1 MEI MES 
220  

52. C1 SBN MEI 
220  

53. C1 SBN MEI 
220  

54. C1 SBN MEI 
220  

55. C1 MES EIR 66  
56. C1 CBL CBA 66  
57. C1 BOA CBL 66  
58. C1 BOA CBL 66  
59. C1 BOA CBL 66  
60. C1 UEM CBL 66  
61. C1 UEM CBL 66  
62. C1 SBN LAR 66  
63. C1 SBN LAR 66  
64. C1 SBN LAR 66  
65. C1 SBN EIR 66  
66. C1 SBN EIR 66  
67. C1 SBN EIR 66  
68. C1 SBN EIR 66  

69. PES Inditex - 1 
aerogenerador. 

70. Parque Eólico 
Bustelo  

71. Parque Eólico 
Monte Neme  

72. Parque Eólico 
Solpor Nueva 
solicitud: 

73. Parque Eólico 
Monte San 
Bartolomé  

74. Torre 
meteorolóxica 
Bustelo 

75. Torre 
Meteorolóxica 
Monte San 
Bartolomé 

76. Subestación 
Monteagudo 

77. Subestación 
Monte Inxeiro 

78. Subestación 
Solpor 

79. Subestación 
Monte San 
Bartolomé 

80. C1 SMC SBN 
132  

81. C1 SMC SBN 
132  

82. C1 SMC SBN 
132  

83. C1 SMC SBN 
132  

84. C1 SMC SBN 
132  

85. C1 SMC SBN 
132  

86. C1 SMC SBN 
132  

87. C1 MES VIM 
220  

88. C1 MES VIM 
220  

89. C1 MES SNT 
220  

90. C1 MES EPU 
220  

91. C1 MES EPU 
220  

92. C1 MES EPU 
220  

93. C1 MES EPU 
220  

94. C1 MES EPU 
220  

95. C1 MEI MES 
220  

96. C1 BEL MES 
220  

97. C1 BEL MES 
220  

98. C1 GRN SBN 
220  

99. C1 GRN SBN 
220  

100. C1 SBN MES 
220  

101. C1 MES EPU 
220  

102. C1 GRN SBN 
220  

103. C1 SBN MEI 
220  

104. C1 SBN MES 
220  

105. C1 SBN MEI 
220  

106. C1 SBN CFA 
220  

107. C1 MES SDG 
220  

108. C1 MES POR 
220  

109. C1 MES SDG 
220  

110. C1 MES SDG 
220  

111. C1 MES2 CAR 
400 

112. C2 MES2 CAR 
400 

113. C1 MES2 PGR2 
400 

114. LIN 000025 15  
115. LIN 000025 15  
116. LIN 000025 15  
117. C1 MES EIR 66  
118. C1 MES EIR 66  
119. C1 MES EIR 66  
120. C1 MES EIR 66  
121. C1 MES EIR 66  
122. C1 MES EIR 66  
123. C1 MES EIR 66  
124. C1 MES EIR 66  
125. C1 MES EIR 66  
126. C1 MES EIR 66  
127. C1 MES BEG 66  
128. C1 CBL CBA 66  
129. C1 ART SPV 66  
130. C1 ART SPV 66  
131. C1 ART SPV 66  
132. LIN 000038 66  
133. LIN 000051 66  
134. LIN 000494 66  
135. C2 SBN RPN 66  
136. C2 SBN INC 66  
137. C2 SBN INC 66  
138. C2 SBN INC 66  
139. C1 UEM CBL 66  
140. C1 SIG MES 66  
141. C1 SIG MES 66  
142. C1 SIG MES 66  
143. C1 SBN SPV 66  

144. C1 SBN SPV 66  
145. C1 SBN SPV 66  
146. C1 SBN LAR 66  
147. C1 SBN EIR 66  
148. C1 SBN INC 66  
149. C1 SBN LAR 66  
150. C1 SBN EIR 66  

151. C1 SBN ART 66  
152. C1 SBN EIR 66  
153. C1 SBN EIR 66  
154. C1 SBN EIR 66  
155. C1 SBN EIR 66  
156. C1 SBN ART 66  
157. C1 SBN ART 66  

158. C1 SBN ART 66  
159. C1 SBN ART 66  
160. C1 SBN ART 66  
161. C1 SBN ART 66  
162. C1 SBN ART 66  
163. C1 MRN MES 66  
164. C1 MRN MES 66  

 

A mercantil promotora só considera as seguintes infraestruturas o cal non é suficiente para avaliar os impactos sinérxicos e 

acumulados: 

- Catro liñas cunha lonxitude total no rango de distancia considerado de 40 km. Son: 

i.  LAT 220 kV Mesón do Vento – Santiago de Compostela 

ii.  LAT 220 kV Meirama - Sabón 

iii.  LAT 220 kV Mesón do Vento – Vimianzo 



iv.  LAT 220 kV Dumbría - Mesón do Vento 

- 105 apoios 

- Liñas eléctricas de distribución, dos cales se solicitaron os seguintes datos aproximados: 

- 160 km de lonxitude entre todas elas 

- 1.182 apoios 

- Parques eólicos, dos cales se solicitaron os seguintes datos segundo o rexistro eólico de Galicia (tómanse soamente os 

aeroxeradores existentes nun radio de 5 km respecto da liña obxecto deste proxecto): 

- 8 parques eólicos contando aqueles en explotación, en autorización, en tramitación e os de nova solicitude. Son: 

i. Coto Loureiro: 14 aeroxeradores de nova solicitude 

ii. Monte  Inxeiro: 11 aeroxeradores en tramitación 

iii. Parque eólico  Teixos: 13 aeroxeradores de nova solicitude 

iv. Parque eólico Meirama: 9 aeroxeradores en tramitación 

v. Parque eólico Meirama (*): 5 aeroxeradores de nova solicitude (Denominaráselle  Meirama II pola súa coincidencia no nome co 

outro parque eólico citado no punto anterior) 

vi. Parque eólico Pena  Galluda: 1 aeroxerador en explotación 

vii. Parque Eólico Singular Cerceda: 2 aeroxeradores en explotación 

viii. Parque eólico Pico Cedeira: 16 aeroxeradores en tramitación 

O impacto é inasumible. Fragméntase un territorio e deteriórase a biodiversidade. Diminúese a calidade de vida das familias e o 

seu benestar. 

 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


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  megaproxectos 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. 

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

MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE.  

O uso predominante na área de afección do proxecto é o uso forestal e agro –gandeiro. 

O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue a mitigar o cambio climático e á descarbonización da 

economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o impacto da estación eólica e as súas 

infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos núcleos habitados e o posible éxodo poboacional que se pode dar 

derivado da manchea de estacións eólicas que hai no territorio e outras infraestruturas, que dificultan a vida no rural e a 

sustentabilidade e viabilidade das explotacións forestais e agro – gandeiras (fomentando o feito coñecido como despoboamento 

do rural ou España baleirada). A este respecto debera informar a Dirección Xeral Xeral de Defensa do Monte da Consellería de 

Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a 

prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do parque 

eólico, en tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera 

emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha contribución importante ao PIB galego.  



Como ben indica o artigo 25 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo ao 

“Desenvolvemento rural: política agraria, política forestal e enerxías renovables”:  

“O Goberno incorporará na aplicación da Política Agraria Común, así como noutras estratexias, plans e programas en materia de 

política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas encamiñadas a reducir a vulnerabilidade ao 

cambio climático dos chans agrícolas, dos montes e dos chans forestais e para facilitar a preservación dos mesmos, entre elas, a 

elaboración dun mapa de vulnerabilidade, así como a avaliación e promoción de sistemas agrícolas e prácticas de xestión forestal 

sostibles para aumentar a súa resiliencia fronte ao cambio climático, que fomentarán en todo caso as 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. 



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 polos parques eólicos MONTE INXEIRO, COTO LOUREIRO E 

AS SÚAS INFRAESTRUTURAS DE EVACUACIÓN PREVALECEN sobre o uso previsto no proxecto eólico citado e RESULTA 

INCOMPATIBLE a actual utilidade e funcionalidade dos montes cos usos eólicos previstos. 

 AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS SERIOS E IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS AGRO-GANDEIRAS 

DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO:  

A estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as explotacións agro –gandeiras coa conseguinte perda da 

base territorial destas e a perda de rendementos. A fragmentación que produce a infraestrutura eólica resulta incompatible cos 

obxectivos da Política agraria comunitaria (PAC). A empresa promotora non avaliou os impactos do proxecto sobre destas 

explotacións económicas e como repercute a estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados.  

É por tanto un proxecto industrial agresivo non só coa paisaxe senón tambén incompatible co medio de vida e o benestar das 

familias porque implica unha tranformación severa e incluso agresiva para o seu sustento económico e á base das economías 

familiares do rural afectado.  

 Prexuizos significativos e danos irreversibles para os hábitats prioritarios e de interés comunitario:  

4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix, 4090 Brezais 

oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con Quercus robur e Quercus pirenaica, 8230 

Rochedos silíceos con vexetación pioneira 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 3110 Augas 

oligotróficas cun contido de minerais moi baixo 6230* Formacións herbosas con Nardus 8220 Ladeiras e saíntes rochosos silíceos 

con vexetación casmofítica 3150 Lagos e lagoas eutróficos naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 5110 

Formacións estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendentes rocosas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas 

de chaira e dos pisos montano a alpino, 3170* Estanques temporais mediterráneos.  

Cómpre resaltar e subliñar que estes hábitats son de interés comunitario e por tanto deben conservarse nun estado favorable. Ao 

respecto indicar que a mercantil promotora prevé a súa eliminación e por tanto a súa afección reversible. 

Advertirlles que deben cumprir a normativa comunitaria e por tanto, garantir a súa conservación e mantelos nun estado de 

conservación favorable. 

Existe unha afeccón severa e prexuizos irreversibles para hábitats de interés comunitario: HIC 4020* Brezais húmidos atlánticos 

de zona templadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, HIC 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-



Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e o  HIC 8230 (Rochedos silíceos con vexetación pionera de Sedo-Scleranthion e do Sedo 

albi-Veroniciondillenii). 

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.  

Non se teñen en conta os impactos sobre a totalidade das infraestruturas do parque eólico, incluidas as liñas de evacuación e as 

infraestruturas de conexión. 

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

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

“Artigo 2 1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 2. As medidas que 

se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun estado de 

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

No presente proxecto a afección aos bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Hábitat 91E0* é moi preocupante, 

xa que implica a eliminación irreversible de exemplares, contrariamente ao que prescribe a Directiva citada.  

Pero tamén é moi preocupante a afección severa e irreversible ás Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 9230, hábitat non prioritario pero que igualmente existe o deber das Administracións públicas do seu mantemento nun 

estado de conservación favorable. A afección máis importante e severa prodúcese sobre dos numerosos cauces innominados 

afectados polas infraestruturas e que están sen codificar.  

 Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados dos proxectos eólicos Coto 

Loureiro, Monte Inxeiro 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. A primeira alude directamente a puntos de 

encontro lobeiros e resultan afectados pola liña de evacuación. 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.  

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.  

 Prexuizos significativos e incompatibles coa avifauna:  

AVES 

Accipiter gentilis 

Accipiter nisus 

Aegithalos caudatus 

Alauda arvensis 

Alcedo atthis 

Alectoris ruja 

Anas platyrhynchos 

Anthus spineroletta spiner. 

Anthus trivialis 

Apus apus 

Aquila chrysaetos 

Asio otus 

Athene nactua 

Buteo buteo 

Caprimulgus europaeus 

Carduelis cannabina 

Carduelis carduelis 

Carduelis chlaris 

Certhia brachydactyla 

Cindus cindus 

Circaetus gallicus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Calumba palumbus 

Carvus cara 

Carvus carone corone 

Caturnix coturnix 

Cuculus canorus 

Delichan urbica 

Dendrocapos majar 

Emberiza cia 

Emberiza cirlus 

Emberiza citrinella 

Emberiza hortulana 

Entjacus rubecula 

Falca peregrinus 

Falca subbutea 

Falca tinnunculus 

Fringilla coelebs 

Galerida cristata 

Gallinula chloropus 

Garrulus glandarius 

Hieraaetus pennatus 

Hippolais polyglotta 

Hirundo daurica 

Hirundo rupestris 

Hirundo rustica 

Lanius collurio 

Lullula arborea 

Monticola saxatilis 

Motacilla alba 

Motacilla cinerea 

Oenanthe oenanthe 

Oriolus oriolus 

Parus ater 

Parus caeruleus 

Parus cristatus 

Parus major 

Passer domesticus 

Perdix perdix 

Pemis apiorus 

Phoenicurus ochruros 

Phyloscopus bonelhi 

Phyloscopus collybita 

Pica pica 

Pictus viridis 

Prunella modularis 

Ptyonoprogne rupestris 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Pyrrhula pyrrhula 

Regulus ignicapillus 

Saxicola rubetra 

Saxicola torquata 

Scolopax rusticola 

Serinus serinus 

Sitta europaea 

Streptotelia turtur 

StrLx aluco 

 

 

Stumus unicolor 

Sylvia atricapilla 

Sylvia borin 

Sylvia communis 



Sylvia undata 

Tetrao urogallus 

Troglodytes troglodytes 

Turdus merula 

Turdus philomelus 

Turdus viscivorus 

Upupa epops 

MAMÍFEROS 

Apodemus flavicollis 

Apodemus sylvaticus 

Arvicola sapidus 

Arvicola terrestris 

Canis lupus 

Capreolus capreolus 

Cervus elaphus 

Clethrionomys glareolus 

Crocidura russula 

Eliomys quercinus 

Erinaceus europaeus 

Felis sylvestris 

Galemys pyrenaicus 

Genetta genetta 

Glis glis 

Lepus capensis 

Lutra lutra 

Martes foina 

Martes martes 

Meles meles 

Microtus agrestis 

Mus musculus 

Mustela erminea 

Mustela nivalis 

Mustela putorios 

Myotis myotis 

Myotis nattereri 

Neomys anomalus 

Neomys fodiens 

Oryctolagus cuniculus 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrellus savii 

Pitymis lusitanicus 

Plecotus aurítus 

Raaus norvegicus 

Raaus raaus 

Rhinolophus ferrumequin 

Rhinolophus hipposideros 

Sciurus vulgaris 

Sorex minutus 

Sus seroja 

Talpa occidemalis 

Ursus arcros 

Vulpes vulpes 



 
 

 

Circus pygargus  

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

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:  “Vulnerable”  

Circus cyaneus  

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

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Circaetus gallicus  

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

Especie en Réxime de Protección Especial  

Hieraaetus pennatus  

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

Especie en Réxime de Protección Especial  

Milvus migrans  

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

Especie en Réxime de Protección Especial  

Aegypius monachus  

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

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:  

“Vulnerable”  Gyps fulvus  

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

Especie en Réxime de Protección Especial  

Falco peregrinus  

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

Especie en Réxime de Protección Especial  

Falco columbarius  

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

Especie en Réxime de Protección Especial  

Bubo bubo  



 
 

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

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Hai que destacar, a Ra ibérica (ra patilarga),  Pelobates  cultripes (sapo de  espuelas),  Chalcides  bedriagai (eslizón ibérico) 

especies rexistradas como “Vulnerable”no Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de  especies 

amenazadas; e  Chioglossa  lusitanica (píntega rabilarga) catalogada como “Vulnerable” por  elDecreto 88/2007 e polo Real Decreto 

139/2011. 

Concretamente os proxectos afectan a especies dentro da categoría “En perigo”: 2 aves (Gallinago 

gallinago e Milvus milvus). Trece especies dentro da categoría “Vulnerable”: 5 peixes continentais (Anguilla anguilla, Chondrostoma 

arcasii, Peudochondrostoma duriense, Squalius carolitertii e Salmo trutta), 3 anfibios (Chiogolossa lustitanica, Píntega píntega e Ra 

iberica), 2 aves (Circus pygargus e Streptopelia turtur) e 3 especies de mamífero (Arvicola sapidus, Galemys pyrenaicus e 

Oryctolagus cuniculus).  

- Sete especies dentro da categoría “Case ameazada”: 2 anfibios (Alytes obstetricans e Hyla molleri), 1 réptil (Lacerta schreiberi), 3 

aves (Falco subbuteo, Pyrrhocorax pyrrhocorax e Milvus migrans), e 1 mamífero (Canis lupus).  

Destacar que no inventario bibliográfico están presentes, segundo o catálogo galego de especies ameazadas:  

- 3 especies dentro da categoría “En perigo”: 3 aves (Gallinago gallinago, Milvus milvus e Vanellus vanellus). 

 - 8 especies dentro da categoría “Vulnerable”: 4 anfibios (Chioglossa lustinaica, Hyla molleri, Ra parvipalmata e Ra iberica), 3 aves 

(Scolopax rusticola, Circus cyaneus e Circus pygargus), e 1 mamífero (Galemys pyrenaicus).  

Seguindo o estado de conservación do catálogo español de especies ameazadas, estarían presentes:  

- 1 especie dentro da categoría “En perigo de extinción”: 1 ave, Milvus milvus.  

- 3 especies dentro da categoría “Vulnerable”: 1 anfibio (Chigolossa lusitánica), 1 ave (Circus pygargus), e 1 mamífero (Galemys 

pyrenaicus).  

As instalacións dos parques eólicos Monte Inxeiro, Coto Loureiro e as súas infraestruturas asociadas de evacuación e conexión 

afectan de forma severa a ofidios como cóbregas rateiras ou cobregóns (Malpolon monspessulanus), cóbregas lagarteiras 

(Coronella austriaca e Coronella girondica), serpes riscadas (Rhinechis scalaris), cóbregas de colar (Natrix natrix) e cóbregas 

viperinas (Natrix maura).  

O proxecto afectará de forma irreversible ás especies ameazadas e vulnerables. 

 Parques e infraestruturas eólicas ubicadas en zonas sensibles onde predominan os recursos hídricos, os 

humidais ou brañas, o patrimonio cultural, a paisaxe…etc. 

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, 

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”. 

 Afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización: 

Patrimonio afectado polo proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 

220 kV: 

Mámoa de Areosa (GA15024024 
Mámoa de Abeleira (GA15059077) 
Cruceiro de Mallo 
Castro de Astande/Eira Vella de Astande 
Mámoa de Monte da Meda 
Medorra do Medio do Capitán (TO15024008 
Alto da Meda (TP15041008 
Mámoa do Coto 3 (GA15059081) 
Estrutura de Pumar ou de Porta Leiras (RE15024003 
O Castro/Os Castros (TO15024005) 
Mámoa do Coto 2 (GA15059015) 
Medorra do Codeso (GA15041003) 

 

No linde do Monte Inxeiro está O Marco, a Fonte Eirexe, a Xesteira do Batán, A Cova, A Coviña, o Castro de Arriba…. O estudio 

obvia o estudo da toponimia e a microtoponimia. Pero tamén obvia os portos fluviais numerosos, as pontellas, os muíños como o 

Muíño do Cura,o Muíño da Ferreira, o Muíño de Baldomir, Fonte das Meigas…etc. 

Patrimonio afectado polo proxecto do parque eólico Monte Inxeiro: 

GA15059003 COTO DOS CASTROS/CASTRO DE  MEITUFE 

Elemento situado no lugar de  Meitufe, parroquia de Santa María de  Leira,  concello de Ordes. 

GA15059015 MÁMOA 2  DO COUTO 

Elemento situado no lugar de  Meitufe, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes. 

GA15059017 CASTRO DÁS  MEDORRAS 

Elemento situado no lugar da  Igrexa, parroquia de Santo Tomei de Lesta,  concello de Ordes. 

GA15059019  MEDORRA  DO  TOXAL/ MEDORRA  DO REGO 

Elemento situado no lugar de  Meitufe, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes. 



 
 

GA15059020 OS CASTROS 

Elemento situado no lugar de Ou Vilar, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes. 

GA15059020 OS CASTROS 

Elemento situado no lugar do Vilar, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes. 

GA15059022 O CASTRO/CASTRO DE  MERCURÍN 

Elemento situado no lugar de O Souto, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes. 

GA15059064 MÁMOA 1  DO COUTO 

Elemento situado no lugar de  Meitufe, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes 

GA15059077 MÁMOA DÁ ABELEIRA 

Elemento situado no lugar de  Pepín, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes. 

GA15024024  TÚMULO DE  AREOSA 

Elemento situado no lugar de Londoño, parroquia de  Queixas/ Xesteda,  concello de Cerceda. 

TOP01 MARCO GRANDE 

Elemento situado ao sur do lugar de  Pepín, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes 

TOP02 FONTE  IREXE 

Elemento situado ao  W do lugar de Cadela, parroquia de San Clemente de  Mercurín,  concello de Ordes 

GA15059081 Ordes  

AC15059006 Ordes  

TO15024008 Cerceda  

Plataforma do aeroxerador MI-01: sitúase dentro do ámbito de protección subsidiario do 

GA15024024. 

Plataforma do aeroxerador MI-02: sitúase dentro do ámbito de protección subsidiario do 

GA15059077. 

Aeroxerador MI-06: sitúase dentro do ámbito de protección subsidiario do GA15059015 e  GA15059081. 

Aeroxerador MI-08: sitúase dentro do ámbito de protección subsidiario do 

GA15059019. 

Aeroxerador M-10: sitúase dentro do ámbito de protección subsidiario do AC15059006-05. Neste caso, trátase dunha afección 

importante dados os achados de materiais arqueolóxicos (cerámica gris, de época indeterminada, con decoración de  

peiteado…etc), que aínda están sen delimitar. 

Sen embargo o estudo de patrimonio é claramente insuficiente. Así o demostra a falla de mención á Cova (parcela 10134, polígono 

802 aproximadamente) ou A Coviña (polígono 802 parcela 142 aproximadamente ou As Pedras (parcela 142, polígono 802 

aproximadamente). Por outra banda, o propio nome do Monte Inxeiro xa referencia un topónimo relacionado cun posible 

campamento, castro ou lugar de culto. 



 
 

 Afección severa ao Camiño de Santiago – Camiño Inglés: 

A esta afección hai que engadir a afección particular das Áreas de Interese Paisaxístico (AEIP) Monte  do  Xalo e Ribeira dá Pena e 

aos Bens de Interese Cultural (BIC) máis próximos ao Parque Eólico como a Torre de Boado, preto do aeroxerador MI02 e o Domen 

de Cabaleiros, ao nordés do aeroxerador MI01. 

 Afección ao Camiño de Santiago denominado “Vía Céltiga”. 

Patrimonio afectado polo parque eólico Coto Loureiro: 

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.  

Afección severa e descontextualización de patrimonio como: 

 Túmulo de As Medorras/Fonte do Ouro, (GA15041026), en Ferreira, na parroquia de Sta. María Madalena de Montemaior, 

do concello de A Laracha 

 Medorra de Coto do Outeiro, (GA15041020), no mesmo lugar e parroquia que o anterior. 

 As Medorras, (TP15041004).  

 Topónimo Alto da Meda, (TP15041008), no lugar de Ferreira, parroquia de Sta. María Madalena de Montemaior, en A 

Laracha 

 Medorra da Fonte do Ouro e a do Coto do Outeiro (GA15041026 e GA15041020)  

 Túmulo de O Forno dos Mouros- Silvoso, (GA15041025). 

 Forno dos Mouros- Silvoso, (GA15041025), localizado no lugar de Silvoso, na parroquia de San Pedro de Soandres, en 

Laracha.  

 Forno dos Mouros do Coto de Altamira, (GA15041024), tamén na zona de Silvoso, en San Pedro d Soandres, do concello 

de A Laracha 

 Fonte das Meigas, (TP15041003), no lugar de Saldante, na parroquia de San Pedro de Soandres, en A Laracha. 

 Mámoa da Gatañeira, (GA15041031), igualmente no lugar de Silvoso, en San Pedro de Soandres, de A Laracha 

 Forno dos Mouros, (GA15041019), tamén nunha zona pertencente ao lugar de Silvoso, en San Pedro de Soandres. 

 Túmulo da Pena da Pía, (GA15024003), no lugar de Parada de Arriba, na parroquia de San Martiño de Cerceda, 

 Pedra abaladoira ou Pedra da Cabirta, en Ferreira, na parroquia de Sta. María Madalena de Montemaior, en A Laracha. 

A promotora obvia o impacto acumulado e sinérxico sobre o patrimonio da totalidade dos parques eólicos e as súas infraestruturas 

de evacuación existentes no ámbito xeográfico de desarrollo e implantación do proxecto industrial eólico, incluida a súa 

infraestrutura asociada de evacuación.  

Todo este patrimonio etnográfico fluvial tamén conta con muíños, portos, pasos e pontellas, totalmente obviados no estudio de 

imapcto ambiental.   

Pero ademáis obvian unha manchea de topónimos e microtoponimia como a xa citada anteriormente neste escrito e a arqueoloxía 

da paisaxe e a arqueotoponimia xa referenciadas. 

Tamén se obvia o impacto acumulado e sinérxico do resto dos parques eólicos da entorna do parque proxectado e da súa 

infraestrutura de evacuación e conexión (cómpre ter en conta que esta afecta a moitos xacementos catalogados e sen catalogar).  

Non se trata no estudo de impacto ambiental a arqueoloxía da paisaxe nin o especial significado do Monte Inxeiro, do Monte Xalo, 

da Serra de Montemaior… en relación ao patrimonio cultural da entorna. 

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. 

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar. 
 
☞ Prexuizos significativos e irreversibles para os chans e o medio ambiente: 

O chan é un recurso natural non renovable e finito cuxo proceso de formación tómase centos de anos. Son unha parte fundamental 
no equilibrio dos ecosistemas: funciona como filtro e  amortiguador ao reter substancias, protexe as augas subterráneas e 
superficiais contra a penetración de axentes nocivos e transforma compostos orgánicos descompoñéndoos ou modificando a súa 
estrutura conseguindo a mineralización. 

A implantación dos eólicos proxectados dos parques Coto Loureiro, Monte Inxeiro e as súas infraestruturas de evacuación alteraría 
os ciclos bioxeoquímicos dos chans. A degradación que sofren os chans supón unha ameaza á capacidade deste recurso para 
satisfacer as necesidades das futuras xeracións. 

A materia orgánica do chan ou humus é fundamental para manter a estrutura do chan, reter a auga necesaria, actuar como reserva 
nutritiva e imprescindible para manter a produtividade dá terra. Certos usos do chan, como as cimentacións eólicas, diminuen de 
forma drástica o contido de materia orgánica do chan. As remocións de toneladas de terra que esixe a implantación do parque 
eólico proxectado non é cuestión baladí e eses chans non se van a recuperar polo que nun futuro, no caso de implantarse, teremos 
unha gran área de chan desertificada e erosionada de terro infértil. 

Coa implantación das cimentacións dos parques, as excavacións e remocións de toneladas de terras durante a súa instalación, 
elimínase a materia orgánica dos chans e pérdese a produtividade destes. Non só se produce un cambio de usos (agrícolas de 
cultivo, de pasteiros ou forestais). Tamén se produce unha transformación urbanística non amparada legalmente, ao quedar os 
chans erosionados e perder de forma irreversible a súa produtividade orixinaria. 

A Lei do chan de Galicia aposta na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do 
chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda.  Así o 
indica literalmente: 

“A Lei do chan aposta pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao 
dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”. 

O artigo 31 da citada lei referido a “Concepto e categorías” establece: 

“1. Terán a condición de chan rústico: 

a) Os terreos sometidos a algún réxime de especial protección, de conformidade coa lexislación sectorial de protección do dominio 
público marítimo-terrestre, hidráulico ou de infraestruturas, ou coa lexislación sectorial de protección dos valores agrícolas, 
gandeiros, forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais”. 

Así, o artigo 34 da Lei 2/2006 do chan de Galicia indica respecto ao “Chan rústico de especial protección” que: 

“4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos 
réximes de forma complementaria”, pero entendendo en base ao indicado na exposición de motivos da lei, que no caso de non 
poder complementarse prevalecerá aquel que máis protexa o chan rústico e en ningún caso, aquel que poida alterar de forma 
irreversible a funcionalidade deste como é o caso das infraestruturas eólicas proxectadas. 

De feito, o artigo 35.2 indica que: “Os restantes usos en chan rústico son usos prohibidos”, sobre todo aqueles que alteren de forma 
irreversible a súa funcionalidade, como é o caso das remocións de terra descritas nos proxectos eólicos COTO LOUREIRO, MONTE 
INXEIRO E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS DE EVACUACIÓN. 

Conclusión: 



 
 

Os parques eólicos COTO LOUREIRO, MONTE INXEIRO E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS DE EVACUACIÓN proxectadas 
resultan incompatibles cos usos e a fertilidade actual dos chans. As cimentacións do parque xunto coa remoción de toneladas de 
terra previstas para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os recursos hídricos, producindo erosión da 
cuberta vexetal e a medio e longo prazo desertificación da área afectada, xa que, a perda da cuberta vexetal e dos humidais 
converte aos chans nun recurso natural non renovable e finito perdendo a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal 
actual de xeito irreversible. 

3.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLOS PARQUES 
EÓLICOS COTO LOUREIRO, MONTE INXEIRO E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS DE EVACUACIÓN. 

 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. 

Na actualidade, o municipio da Laracha réxese por un Plan  Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado en 2003-06-30, ao 
amparo da D. T.3ª da derrogada  LOUG, e por diversas modificacións puntuais das mesmas. 

Segundo a  planimetría recollida na devandita figura urbanística, a traza das instalacións proxectadas discorre polas seguintes 
clasificacións de chan. 

- Chan rústico de protección forestal ou de monte. 

- Chan rústico de protección de augas. 

- Chan rústico de protección natural 

Na actualidade, o municipio de Cerceda réxese por Normas subsidiarias de plan, aprobadas en 1996-06-26, e por diversas 
modificacións puntuais das mesmas. 

Segundo a  planimetría recollida na devandita figura urbanística, a traza das instalacións proxectadas discorre polas seguintes 
clasificacións de chan. 

-  MF: chan non urbanizable de  predominación de masas forestais e outras áreas de interese con especial protección. 

-  PF: chan non urbanizable de protección de ribeiras e encoros. 

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 MONTE INXEIRO é incompatible. A promotora pretende 
unha recalificación urbanística non amparada legalmente en relación ao chan rústico de protección forestal, chan rústico 
de protección de cauces, o chan rústico de protección paisaxística e o chan rústico de protección de espazos naturais. 

 “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 da 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 da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os  supostos básicos dá  devandita 

prevalencia”. 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio 
de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.  Hai hábitats prioritarios e hábitats de 
interese comunitario pero ambos os  dous tipos gozan da protección  do  artigo 2  desta directiva,  isto  é: 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun 
estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario. 



 
 

Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas de especial conservación conforme á Directiva 92/43/CEE 
do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Non poden 
ser, por tanto, nin eliminados, nin degradados. A normativa citada indica expresamente que estes hábitats deben ser 
conservados e manterse nun estado de conservación favorable. 

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

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

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

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna 
e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como, 
as particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e 
dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

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

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

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

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da declaración de utilidade pública, en concreto, da 
necesidade de urxente ocupación que iso implica, da autorización administrativa de construción, do estudo de impacto ambiental 
(EIA) e do proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte 
Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos da Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2021/36), DOG Núm. 71, de 
12 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. 

Téñase en conta que o estudio de impacto ambiental obvia os impactos ambientais producidos polo proxecto do parque eólico Coto 
Loureiro, nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37), DOG Núm. 52, de  16 de marzo de 2022, 
obvia tamén os impactos ambientais producidos polo proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte 
Inxeiro, nos concellos de Ordes e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2017/25), DOG Núm. 188, de 29 de setembro de 2021 e 
a totalidade dos parques e infraestruturas asociadas existentes no mesmo ámbito xeográfico da LAT 220 kV evacuación do parque 
eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV. 

2.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER 
OPORTUNAMENTE RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA Á LAT 220 KV EVACUACIÓN DO 
PARQUE EÓLICO COTO LOUREIRO E SE MONTE INXEIRO AMPLIACIÓN 220 KV (EXPEDIENTE IN408A 2021/36) 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 de 
Ramsar e que as infraestruturas deste proxecto afectan de forma severa a brañas. 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.  

Procedan á inclusión no Inventario de Humidais de Galicia das Brañas do Espindro, das Brañas da Ferreira, as Brañas do 
Roupillón, as Brañas da Estaca, as Brañas do rego de Lesta, as Brañas do Monte Inxeiro, as Brañas do Muíño, as Brañas 
de Rorís, as Brañas de Campeáns, as Brañas Lamagueiras ao abeirto do Decreto 127/2008, de 5 de xuño, xa que resultan 



 
 

afectadas polos proxectos eólicos Coto Loureiro, o Monte Inxeiro e as súas infraestruturas de evacuación e nin sequera 
están delimitadas nin estudadas pese ás importantes dimensións dalgunhas delas e a rica biodiversidade de todas elas. 

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.- 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. 

 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 

7.- 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 LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 

kV, o parque eólico Coto Loureiro,  o parque eólico Monte Inxeiro 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. 

8.-  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 proxecto LAT 220 kV evacuación do parque 

eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, como ao parque eólico Coto Loureiro como o parque eólico Monte 

Inxeiro 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 

Ordes, 15 de abril de 2022 

 

 

Asdo.- _______________________ 

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

