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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

Xefatura Territorial da Coruña 
Rúa Vicente Ferrer, 2 
15008 A Coruña 
 

Asunto: Recurso de Alzada á Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e 

Recursos Naturais, outórganse as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico Paxareiras II, 

sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/8), DOG Núm. 86, 

de 4 de maio de 2022. 

 

Don/Dona ______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do expediente IN661A 2011/08, parque eólico Paxareiras II e do expediente IN408A 2020/179 relativo ao proxecto da LAT 

66 KV de evacuación do parque eólico PAXAREIRAS II, no concello de Dumbría (A Coruña), por medio do presente escrito 

presenta Recurso de Alzada á Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 

Naturais, outórganse as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico Paxareiras II, sito no concello de 

Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/8), DOG Núm. 86, de 4 de maio de 2022, 

por incorrer en nulidade de pleno Dereito do artigo 47 da Lei 39/2015, de 1 de outubro e en anulabilidade por infracción normativa 

do artigo 48 da citada lei, en base ás seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- ANTECEDENTES 

1.-Por ANUNCIO do 20 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, 

publícase o informe de impacto ambiental do proxecto de liña eléctrica de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico 

Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente 2021/0086). DOG Núm. 212, de 4 de novembro de 2021. 

Non consta a exposición pública no DOG do documento ambiental deste proxecto. 

2.-Por RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, dáselle 

publicidade á declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

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

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

3.-Por ACORDO do 14 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese 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 documento ambiental e o proxecto sectorial (proxecto de interese 

autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente 

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

4.-Posteriormente prodúcese una corrección de erros do acordo anterior: 

CORRECCIÓN DE ERROS. Acordo do 14 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a 

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

necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o proxecto sectorial (proxecto de 

interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) 

(expediente IN408A 2020/179). DOG Núm. 6, de 11 de xaneiro de 2022. 

5.- Por Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outórganse as 

autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e 

promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/8), DOG Núm. 86, de 4 de maio de 2022. 
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II.- FEITOS 

PRIMEIRO.- Falla de protección dos humedais, dos cauces e das especies protexidas. 

Indica a Declaración de Impacto Ambiental literalmente  que: 

A nivel hidrolóxico, a área de actuación pertence ao ámbito competencial de Augas de Galicia. A zona de estudo queda 

encadrada nos sistemas de explotación nº 07 Río Xallas. Costa da Coruña e ría de Corcubión e nº 08 Río Castro. Polo sector 

norte do parque discorren os regos de Prado, Bustelo, Serpe e Truitín, e polo sector sur atopamos os regos das Pozas, 

Neves e Brañas Hedras, e o río de Paraíso. Segundo o informado por Augas de Galicia, non se aprecian cursos fluviais 

codificados que estean afectados polo proxecto no contorno dos aeroxeradores, plataformas de montaxe, torre meteorolóxica e 

subestación. Porén, certos vieiros existentes e/ou a acondicionar supoñen o cruzamento dalgunha zona de cabeceira ou valgada 

de regos innominados. O organismo de cunca sinala o do rego da Serpe pola execución dun vieiro de acceso e a gabia de 

cableado adxacente. 

En canto a hábitats naturais, de acordo co Atlas de hábitats naturais e seminaturais de España (2005), na zona están 

inventariadas tres tipos de matogueiras: breixeiras secas europeas (4030), breixeiras oromediterráneas endémicas con toxo 

(4090) e breixeiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020), sendo este último un hábitat de 

carácter prioritario. Non obstante, tanto no EsIA como na documentación complementaria presentada polo promotor, 

descártase a afección a este hábitat, aspecto corroborado no informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural.  

Respecto de especies de flora protexida, ameazada ou de interese, as fontes de información consultadas polo promotor refiren a 

presenza, nas cuadrículas 10x10 km correspondentes á área de estudo, de Isoetes fluitans, Dryopteris aemula e Dryopteris 

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

vulnerable (os dous fentos). O promotor sinala que durante o traballo de campo prestouse especial atención á súa 

detección, non atopándose ningunha evidencia da presenza de especies desta natureza na zona, feito do que tamén se 

fai eco a Dirección Xeral de Patrimonio Natural no seu informe.  

Entre a fauna inventariada nas cuadrículas 10x10 km que abranguen a área de estudo figuran, segundo a documentación 

achegada polo promotor e o informado pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural, varias especies incluídas no Catálogo galego 

de especies ameazadas, coas categorías de vulnerable (os anfibios Chioglossa lusitanica e Rana iberica; Circus pygargus, C. 

cyaneus, Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis e Rissa tridactyla no grupo das aves, Rhinolophus ferrumequinum e R. 

hipposideros entre os morcegos e Alosa alosa entre os peixes) ou en perigo de extinción (o invertebrado Elona quimperiana e as 

aves Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus e Puffinus mauretanicus). Non obstante, o promotor sinala que tendo en conta os 

usos do solo e os hábitats existentes na área de implantación do parque, así como os resultados do traballo de campo 

efectuado, varias delas están ausentes na zona ou a súa presenza é pouco probable.  

Sen embargo, este aspecto non se corroborou por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural no seu informe. 

No que atinxe a espazos protexidos e outras zonas ou elementos de interese ambiental, de acordo co informe da Dirección Xeral 

de Patrimonio Natural a zona onde se proxecta a instalación non ostenta ningunha figura de espazos naturais protexidos das 

recollidas na Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia nin da Lei 42/2007, do 13 de 

decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. O proxecto non afecta a humidais dos recollidos no Inventario Galego 

de Humidais nin a árbores ou formacións senlleiras e tampouco a áreas prioritarias para a avifauna ameazada e/ou zonas de 

protección das publicadas na Resolución do 18 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, relativa ás liñas 

eléctricas de alta tensión. A área incluiríase dentro do ámbito do Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das 

canaveiras Emberiza schoeniclus, nunha área tipificada como potencial, aínda que de conformidade co Inventario Galego de 

Humidais e o artigo 6 do Decreto 75/2013, non se prevé ningunha afección ao non confirmarse a existencia de ningún 

humidal no ámbito de actuación, tal e como se sinalou. Así mesmo, a área do parque está tipificada como zona de xestión de 

tipo 1 no ámbito do Plan de xestión do lobo en Galicia, aprobado polo Decreto 297/2008. Polo demais, o proxecto non se localiza 

dentro dos límites de ningunha área protexida por instrumentos internacionais nin en áreas importantes para as aves (IBA). 

No que respecta á paisaxe, o ámbito do proxecto sitúase a cabalo entre as comarcas paisaxísticas de Terras de Fisterra (Sur) e 

Costa da Morte (Norte). O Catálogo das paisaxes de Galicia identifica a área de especial interese paisaxístico (AEIP) Devesa de 

Anllares a algo máis de 5 km ao sur da zona onde se proxecta a instalación. 

En relación aos humedais compre indicar o seguinte: 

Indícase na DIA que: “…O proxecto non afecta a humidais dos recollidos no Inventario Galego de Humidais...”. 
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Existen varios humidais, brañas e charcas afectadas pola instalación dos aeroxeradores do parque eólico Paxareiras II. Cómpre 

ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais os aeroxeradores 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 e plataformas dos aeroxeradores 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 un bo número de humedais na área de afección do proxecto eólico Paxareiras II e da solución de evacuación. 

Número Municipio Polígono Parcela Nome 

1.  Dumbría (A Coruña) 505 544 A Lagoa 

2.  Dumbría (A Coruña) 505 543 A Lagoa 

3.  Dumbría (A Coruña) 505 542 A Lagoa 

4.  Dumbría (A Coruña) 505 541 A Lagoa 

5.  Dumbría (A Coruña) 505 540 A Lagoa 

6.  Dumbría (A Coruña) 18 778 O Pozo da Lagoa 

7.  Dumbría (A Coruña) 18 777 O Pozo da Lagoa 

8.  Dumbría (A Coruña) 18 776 O Pozo da Lagoa 

9.  Dumbría (A Coruña) 18 775 O Pozo da Lagoa 

10.  Dumbría (A Coruña) 18 774 O Pozo da Lagoa 

11.  Dumbría (A Coruña) 18 843 A Fonte Bellota 

12.  Dumbría (A Coruña) 18 844 A Fonte Bellota 

13.  Dumbría (A Coruña) 18 845 A Fonte Bellota 

14.  Dumbría (A Coruña) 18 846 A Fonte Bellota 

15.  Dumbría (A Coruña) 18 847 A Fonte Bellota 

16.  Dumbría (A Coruña) 18 848 A Fonte Bellota 

17.  Dumbría (A Coruña) 18 886 A Fonte Bellota 

18.  Dumbría (A Coruña) 18 785 As Brañas 

19.  Dumbría (A Coruña) 18 786 As Brañas 

20.  Dumbría (A Coruña) 18 787 As Brañas 

21.  Dumbría (A Coruña) 18 788 As Brañas 

22.  Dumbría (A Coruña) 18 789 As Brañas 

23.  Dumbría (A Coruña) 18 790 As Brañas 

24.  Dumbría (A Coruña) 17 837 A Lagoa 

25.  Dumbría (A Coruña) 17 834 A Lagoa 

26.  Dumbría (A Coruña) 17 833 A Lagoa 

27.  Dumbría (A Coruña) 17 829 A Lagoa 

28.  Dumbría (A Coruña) 17 828 A Lagoa 

29.  Dumbría (A Coruña) 17 827 A Lagoa 

30.  Dumbría (A Coruña) 17 826 A Lagoa 

31.  Dumbría (A Coruña) 501 423 As Pontellas 

32.  Dumbría (A Coruña) 505 609 A Fonte Sana 

33.  Dumbría (A Coruña) 505 401 A Fonte Roza 

34.  Dumbría (A Coruña) 505 449 O Rego de Atrás 

35.  Dumbría (A Coruña) 505 626 As Laguiñas 

36.  Dumbría (A Coruña) 505 408 As Laguiñas 

37.  Dumbría (A Coruña) 505 612 Louzao Cerraña Lagoa 

38.  Dumbría (A Coruña) 506 430 Testa da Regueira 

39.  Dumbría (A Coruña) 17 810 A Fonte Grande 

40.  Dumbría (A Coruña) 17 714 A Calzada das Brañas 

41.  Dumbría (A Coruña) 17 726 As Brañas 

42.  Dumbría (A Coruña) 16 557 As Brañas 

43.  Dumbría (A Coruña) 16 558 As Brañas 

44.  Dumbría (A Coruña) 16 560 As Brañas 

45.  Dumbría (A Coruña) 16 533 A Braña dos Curros 
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46.  Dumbría (A Coruña) 17 811 A Fonte Grande 

 

Na Fonte Bellota nace un cauce innominado. Na Fonte Sana (polígono 505 parcela 609 aprox.) nace o rego das Brañas Hedras. 

No Rego de Atrás nace un afluente do rego das Brañas Hedras e nas Pedras Rubias (polígono 17 parcela 769 aprox.) nace un 

rego innominado que tributa no río Castro.  

Na paraxe das Pedras Rubias (polígono 17 parcela 769 aprox.) nace un cauce innominado que rega a paraxe das Brañas 

(políogno 16 parcela 557 aprox.). 

A relación indicada dos 46 espazos que reúnen as características higrófilas propias dos humedais coincide en parte coa 

relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Paxareiras II e publicada no DOG. 

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. Así o establece o DECRETO 127/2008, do 5 

de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e créase o Inventario de humidais de Galicia (DOG 

Núm. 122, do 25 de xuño de 2008), ao que xa de entrada incorporáronse os 5 humidais Ramsar declarados polo Estado en 

Galicia. Esta norma tamén criaba o Inventario de Humidais de Galicia (IHG), paso previo para incorporar novos humidais 

protexidos. Porén, malia que dende 2003 o IBADER xa tiña elaborado un Inventario con máis de 1.100 humidais galegos, non se 

tramitou a  protección destes espazos e en 15 anos só se declarou un humidal máis como protexido: o Parque Nacional das Illas 

Atlánticas. 

Polo tanto e ao abeiro dos artigos 13, 14 e Anexo III do DECRETO 127/2008, do 5 de xuño os humedais  previstos na área 

de afección do proxecto eólico Cunca e a súa LAT de evacuación están sen inventariar e sen delimitar. Non se pode 

protexer os humedais que están sen inventariar nin delimitar. 

Así o artigo 13º.-Creación do Inventario de humidais de Galicia, indica: 

1. Créase o Inventario de humidais de Galicia que se configura como o instrumento que recollerá de forma sistemática os 

humidais situados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen incluídos nalgunha das tipoloxías establecidas 

no anexo II. 

Incluiranse neste inventario aqueles sistema naturais, seminaturais ou artificiais que poidan ser adscritos a algún dos tipos 

establecidos na clasificación dos humidais do Convenio  Ramsar e cuxo interese ambiental poida ser corroborado con calquera 

dos sistemas homologados internacionalmente (Convenio de  Ramsar, Directiva 79/409/CEE, Directiva 92/43/CEE,  UICN) para a 

caracterización da biodiversidade a nivel dos seus compoñentes  bióticos e das  ecofunciones que estes realizan no sistema. 

2. A identificación e delimitación dos humidais realizarase seguindo criterios hidrolóxicos,  edáficos,  paleoecológicos,  

sedimentológicos, botánicos e baseándose na identificación de hábitats característicos dos humidais de Galicia. 

3. Para a determinación do interese ambiental de cada humidal priorizarase a riqueza e estado de conservación dos hábitats 

tipificados no anexo I da Directiva 92/43/CEE. Nun segundo nivel, considerarase a existencia de poboacións de especies 

tipificadas na propia Directiva 92/43/CEE ou na Directiva 79/409/CEE, así como noutros catálogos oficiais (Convenio de  Berna, 

CITES, Especies Ameazadas) ou elaborados por organismos non gobernamentais de recoñecido prestixio internacional ( UICN). 

Complementarase finalmente coa valoración das funcións (recarga ou descarga de acuíferos, retención de nutrientes, control de 

avenidas…) que poden desempeñar os humidais e, finalmente, polo seu interese no ámbito científico, paisaxístico, educativo e 

turístico. 

E o artigo 14º referido ao Contido e natureza do Inventario indica: 

1. O Inventario de humidais de Galicia constitúe un rexistro público de natureza administrativa dos humidais localizados no 

territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo, os datos que aparecen 

indicados no anexo III, entre os que figuran os relativos á localización e superficie (localización xeográfica, localización 

administrativa, localización hidrolóxica, superficie do humidal, hábitats…etc). 
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Polo tanto 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. 

Neste punto xorde a necesidade de aplicar o Principio de Precaución. Segundo a Unión Europea, “pode invocarse cando un 

fenómeno, un produto ou un proceso pode ter efectos potencialmente perigosos identificados por unha avaliación científica e 

obxectiva, se dita avaliación non permite determinar o risco con suficiente certeza”. Este principio de cautela non opera cando 

existen datos terminantes sobre os riscos para a saúde e o medio ambiente. Nese momento deberán operar as medidas 

preventivas e correctoras. Este é un deses casos no que cabería invocar o principio de precaución ás autoridades, pola falta de 

información sobre a seguridade da inocuidade dos  megaproyectos que se estarían autorizando por toda a xeografía. 

A Directiva Marco da Auga impón medidas especiais de conservación para as zonas húmidas: ríos, lagos, xunqueiras, brañas, 

turbeiras e gándaras “adquiren unha dimensión chave e a súa protección tórnase estratéxica para amortecer os efectos adversos 

do clima, capturar carbono, regular o ciclo hídrico e manter a bodiversidade”. 

Tal e como recolle o ANUNCIO do 13 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático, polo que se fai pública a declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica ordinaria do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, revisión de terceiro ciclo (2021-2027) 

(expediente 2019AAE2354) inclúense neste Plan as denominadas zonas protexidas:  

Zonas protexidas 

• Incorporar medidas de protección para as zonas húmidas do Inventario dos Humidais de Galicia (Ramil et al, 2003), en particular 

para aquelas que carecen dun estado legal de protección. 

Zonas protexidas 

O plan actualizou o rexistro das zonas protexidas (anexo VI) no referente ás seguintes cuestións: 

• Ademais de integrar as 5 zonas húmidas da demarcación declaradas de importancia internacional en base ao Convenio Ramsar 

e a zona húmida de especial protección do plan (lagoa de Sobrado), recolléronse os ámbitos do Inventario de humidais de Galicia 

como candidatos para ser catalogados como zonas de protección especial. A normativa prevé revisar e actualizar estas últimas 

zonas, séndolles despois de aplicación as condicións específicas de protección previstas para as zonas húmidas de especial 

protección (artigo 25 da normativa). 

Ademais, o documento recoñece que existen outras zonas húmidas con importancia no ciclo hidrolóxico que non figuran nos 

inventarios, polo que propón realizar traballos para identificalas e delimitalas coa finalidade de poder establecer medidas para 

protexelas. 

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 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. 
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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 dos 

parques eólicos sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, provoca a desaparición dos valores naturais destes. A 

apertura de viais, as cimentacións dos muíños, as gavias de cabreado, a construción das subestasións eléctricas, as liñas de 

evacuación e os centros de seccionamento 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 parques eólicos non 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. 
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 CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DA ÁREA XEOGRÁFICA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO 

EÓLICO PAXAREIRAS II E A SÚA LIÑA DE EVACUACIÓN 

Resulta acreditado no procedemento a presencia de diversos cauces fluviais e humidais (brañas) na área de execución do 

proxecto eólico e as súas infraestruturas asociadas, que tamén son comúns a outros parque eólicos con implantación prevista no 

mesmo ámbito xeográfico. 

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: 
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“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”. 

Considérase que un  proxecto ten incidencia nunha zona ambientalmente sensible cando se dá algunha das seguintes condicións: 

Que poida afectar os espazos pertencentes á Rede Natura 2000, sen ter relación directa coa xestión ou conservación do lugar ou 

sen ser necesario para a mesma. 

No presente caso non se está a ter en conta a sensibilidade ambiental do territorio xeográfico no que se prevé a execución do 

proxecto eólico nin se determina o grao de sensibilidade e de resiliencia do territorio para acoller o proxecto, tendo en conta a 

presencia xa doutros parques na contorna e a importancia dos recursos hídricos e humidais afectados. 

SEGUNDO.- Nulidade de pleno Dereito do informe de impacto ambiental do proxecto de liña eléctrica de alta tensión a 66 

kV de evacuación do parque eólico Paxareiras II  

A evacuación da enerxía producida no parque efectuarase mediante unha liña eléctrica de alta tensión a 66 kV cuxo proxecto foi 

obxecto de tramitación de avaliación de impacto ambiental simplificada. O tendido, duns 7.255 m de lonxitude, terá orixe na 

subestación do parque eólico e final na subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, existente, no concello de Dumbría (A 

Coruña). 

Este proxecto non foi sometido a exposición pública no DOG polo que non foi posible o coñecemento da súa existencia no seu 

momento. 

Por ANUNCIO do 20 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, publícase 

o informe de impacto ambiental do proxecto de liña eléctrica de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico 

Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente 2021/0086). DOG Núm. 212, de 4 de novembro de 2021. 

O proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no 

concello de Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 2020/179), non foi obxecto de avaliación ambiental ordinaria. 

Segundo o Anexo III da Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental este proxecto deberá someterse a avaliacion de 

impacto ambiental ordinaria polos motivos seguintes: 

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

conxunto do proxecto xustifican a avaliación ambiental ordinaria. 
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2.- No mesmo ámbito xeográfico existen outros proxectos eólicos instalados e/ou aprobados. De feito os núcleos como Paradela, 

Vilar, Olveira…etc, están rodeados de macroeólicos. Son aldeas sen horizontes literalmente. Cómpre ter en conta a acumulación 

do impacto cos impactos doutros proxectos existentes e/ou aprobados. 

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

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

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

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

6.- A presencia de humidais e zonas ribeiregas na área de desarrollo de ambos os dous proxectos. 

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

cultural. 

TERCEIRO.- División artificiosa dun único proxecto industrial aos efectos ambientais: parque eólico Paxareiras II e a súa 

infraestrutura asociada de evacuación 

O proxecto de liña eléctrica de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico Paxareiras II e o seu respectivo documento 

ambiental tramítase ao marxe do proxecto do parque eólico Paxareiras II e o documento ambiental deste. Trátase dunha división 

artificiosa dun único proxecto industrial. 

A división do proxecto industrial eólico en varios proxectos independentes responde a unha fragmentación artificiosa. Ademais 

obviouse a participación pública a través do correspondente anuncio no DOG na determinación dos impactos ambientais da liña 

de evacuación. 

Non se valora de maneira adecuada a liña de evacuación a pesar do seu forte impacto. A construción desta liña implicará graves 

efectos sociais, ambientais e paisaxísticos, e o feito de tramitarse dun xeito independiente ao proxecto do parque eólico, supón un 

agravio para as familias afectadas dado que non se ten unha visión integral do proxecto do parque eólico. 

Non se somete a exposición pública conxunto co proxecto do parque eólico as infraestruturas asociadas e necesarias para a 

evacuación, vulnerando de tal xeito a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental. 

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. 

Esta liña de evacuación é intrínseca ao proxecto, por tanto, debería analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. 

Esta infraestrutura resulta imprescindible para a viabilidade e desenvolvemento do parque eólico debido ao cal se deben analizar 

pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación. 

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”. 

Non se valora de maneira adecuada a liña eléctrica de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico Paxareiras II a pesar 

do seu forte impacto. Esta liña de case 8 km presenta graves efectos sociais, ambientais e paisaxísticos. 

Esta liña de evacuación é intrínseca ao proxecto, por tanto, debería analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. 

Esta infraestrutura resulta imprescindible para a viabilidade e desenvolvemento do paque eólico Paxareiras II debido ao cal se 

deben analizar pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación. 

Na análise de alternativas descríbense parcialmente a súa afección, pero na análise de impactos non se ten en conta, a pesar da 

súa incidencia no territorio. A súa execución supón a desaparición de grandes superficies de masas de vexetais entre as que 

destacan carballeiras e bosques de ribeira maduros. A eliminación desta franxa vexetal de case 8 Km. supón o desprazamento da 

fauna local e fracciona os hábitats locais. 

A inclusión dos efectos e impactos desta liña de evacuación incrementaría considerablemente a magnitude dos devanditos 

impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 
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CUARTO.- Na área afectada polo proxecto existen outros parques eólicos e liñas de alta tensión de evacuación. Ausencia 

de avaliación ambiental acumulada e sinérxica da totalidade do conxunto das infraestruturas. 

Parque eólico Valsagueiro (aprobado a 12/04/2007) 

L.A.T. 66 kV Sub. Mazaricos - Sub. P.E. Ponte Rebordelo (de 7/07/2005) 

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

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

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

Parque eólico Alto da Croa ao Norte 

Parque eólico Alto da Croa II 

Parque eólico Monte da Tella 

Parque eólico Monte Tourado 

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

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

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

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

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

O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación como aos 

animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta concentración de parques 

podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono da zona) e do efecto barreira. Neste último 

caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de conectividade ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Ley 

5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta lei, se manifesta o seguinte: 

“Para mejorar la coherencia y la conectividad ecológica del territorio, la Administración autonómica fomentará en su planificación 

ambiental la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que 

resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los impactos futuros del cambio climático.” 

En suma, cabe indicar a seguinte consideración, incluída no borrador da “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la 

conectividad y la restauración ecológicas” realizada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico na que se 

sinala que se debe perseguir a: 

“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, prioritariamente en aquellos 

parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes para la diversidad de aves y murciélagos y/o 

concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.” 

Ao anterior hai que engadir a presenza de aves e quirópteros (morcegos) en estado de perigo de extinción o vulnerables segundo 

o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) e/ou o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). 

En definitiva, o parque eólico Paxareiras II e a súa infraestrutura de evacuación non é compatible coa conservación dos 

corredores ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna. 

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 
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un tratamento separado a grupos de aeroxeradores de forma  artificiosa e tratalos como parques autónomos, ou duplicar 

instalacións co mesmo fin, pois iso comportaría efectivamente unha fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, 

podería supoñer unha alteración da competencia ou unha  evitación de maiores esixencias ambientais. 

Non se valora a localización dos parques previstos e a súa continuidade física e tampouco se pondera que todos os parques 

compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade. Ao anterior hai que engadir outro dato 

adicional, que é que a consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos sinérxicos dos mesmos desde a 

perspectiva ambiental. 

A unidade do proxecto resulta así dos datos fácticos xa acreditados arestora en base aos anteproxectos presentados polas 

promotoras, como son a localización lindeira dos parques, dos elementos comúns como a liña de evacuación de electricidade 

etc... Por outra banda, a consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos desde o punto de vista do impacto 

ambiental, obviando unha análise do conxunto dos elementos implicados, sen que poida paliarse o defecto de concepción inicial 

cos estudos de sinerxias, limitado a determinados aspectos. Todos os parques proxectados teñen efectos acumulados sobre os 

mesmos elementos da paisaxe e a biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debe ser avaliado de forma 

conxunta para non incorrer nuns procedementos viciados desde o principio e nulos de pleno dereito, tal e como apuntan diversas 

resolucións xudiciais respecto diso. Ademais a cidadanía ten dereito ao acceso á información do conxunto e a recibir información 

relativa ao conxunto global e acumulado de todas as infraestruturas do proxecto industrial. 

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que, por tanto, debe 

esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

QUINTO.- Ausencia do Informe de repercusións sobre a Rede Natura 2000. Afección moi severa e prexuizos irreparables 

para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta 

que as especies non entenden de límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para 

o mantemento dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. 

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

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

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

primeiro dos espazos. 

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

(incluída a Subestación de destino de Regoelle), tendo en conta tamén o conxunto de parques eólicos e as súas respectivas 

infraestruturas existentes no mesmo ámbito xeográfico en relación aos espazos próximos da Rede Natura 2000. 

O apartado de avaliación de repercusións do proxecto sobre a Rede Natura 2000 incluirá, de maneira diferenciada para cada 

unha das alternativas do proxecto consideradas, o seguinte: 

a) Identificación dos espazos afectados, e para cada un identificación dos hábitats, especies e demais obxectivos de conservación 

afectados polo proxecto, xunto coa descrición dos seus requirimentos ecolóxicos máis probablemente afectados polo proxecto e a 

información dispoñible cuantitativa, cualitativa e  cartográfica descritiva do seu estado de conservación a escala do conxunto 

espazo. 

b) Identificación, caracterización e cuantificación dos impactos do proxecto sobre o estado de conservación dos hábitats e 

especies polos que se designou o lugar, sobre o resto dos obxectivos de conservación especificados no correspondente plan de 

xestión, e no seu caso sobre a conectividade con outros espazos e sobre os demais elementos que outorgan particular 

importancia ao espazo no contexto da Rede e contribúen á súa coherencia. A avaliación destes impactos apoiarase en 

información real e actual sobre os hábitats e especies obxecto de conservación no lugar. 

c) Medidas preventivas e correctoras destinadas a mitigar os impactos, e medidas compensatorias destinadas a compensar o 

impacto residual, evitando con iso unha deterioración neta do conxunto de variables que definen o estado de conservación no 

conxunto do lugar dos hábitats ou as especies afectados polo proxecto. 

Carnota - Monte Pindo 
Código do ZEC 

ES1110008 
Rexión 

Atlántica. 
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Data declaración LIC 

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

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

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

lugares de importancia comunitaria de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

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

4.674 ha. 
Concellos 

Cee, Dumbría, Mazaricos, Carnota. 
Situación 

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

O Pindo, Carnota. 
Outras figuras de protección 

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

Código Denominación 

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

1130   Esteiros 

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

1150 ß Lagoas costeiras 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

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

1320   Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

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

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

2150 ß Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 

2190   Depresións intradunales húmidas 

2230   Dunas con céspedes do Malcolmietalia 

2260   Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia 

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

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

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

4030   Queirogais secos europeos 

5230 ß Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

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

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

6420   Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 

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

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

7110 ß Turbeiras altas activas 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
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8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

8330   Furnas mariñas 

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

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

  Cerambyx cerdo Alosa alosa 

  Coenagrion mercuriale Alosa fallax 

  Elona quimperiana Chondrostoma polylepis 

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Rhinolophus ferrumequinum 

Lacerta monticola Rhinolophus hipposideros 

Lacerta schreiberi   

 

 A Necesaria Coherencia da  REDE NATURA 2000 

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

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

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

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

mantéñanse en condicións naturais. 

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

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

conectividade ecolóxica entre os espazos que compoñen a rede 

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

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

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

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

intercambio xenético entre poboacións de especies de fauna e flora silvestres.  

A Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia no artigo 87.1 desta lei, 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.” 

 

SEXTO.- Afeccións significativas e irreversibles para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais 

próximos como: 

- Hospital, aproximadamente a 200 metros 

- Paradela, aproximadamente a 150 metros. 
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IMAXE DO NÚCLEO DE PARADELA, RODEADO DE PARQUES EÓLICOS. EN VERMELLO A LIÑA DE EVACUACIÓN 

PROXECTADA. 

 

 Efectos  acumulativos (aditivos, sumativos e globais) con  P.E. próximos: SIN AVALIAR 

Ao anterior hai que engadir outras infraestruturas como as estradas e camiños que fragmentan o territorio e supoñen a perda de 

biodiversidade. Ao mesmo tempo todas estas infraestruturas eólicas fragmentan a paisaxe e incrementan a fraxilidade visual. 

Falla de avaliación dos impactos globais e sumativos de todas as infraestruturas presentes na área do proxecto incluidas as liñas 

de evacuación e outras infraestruturas presentes como as estradas e camiños. 

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

ríos, a forza do vento ou a calor proveniente do sol, son fontes limpas e inesgotables de produción de enerxía eléctrica que por iso 

son fomentadas polos estamentos públicos. Precisamente para conseguir eses obxectivos, protexer o medio ambiente e garantir 

unha subministración eléctrica de calidade, entre outros mecanismos está a avaliación ambiental dos proxectos industriais, que 

non pode ser burlada mediante a división ou fragmentación articiosa destes para eludir a finalidade prevista na normativa que a 

regula. 

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 ao parque eólico Paxareiras II e a súa infraestrutura asociada de 
evacuación e os demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas 
de evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar 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=443777 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
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Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.  

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

Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan participar na localización 

do proxecto eólico Paxareiras e a súa solución de evacuación aos efectos paisaxísticos. Cómpre ter en conta que o Convenio 

europeo da Paisaxe indica que os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración, en base ás aspiracións da 

cidadanía, e non en base ás aspiracións dunha mercantil promotora que actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, 

estase a obviar  a participación pública  nun instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta afección como é 

este proxecto industrial. 

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

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

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

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

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

Castro, parroquia de Santa Baia de Dumbría, Cheo, Mota, Estimán, Sanxumil…etc. 

 

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

OITAVO.- Prexuizos significativos e incompatibles para a especie en perigo de extinción Escribenta das Canaveiras:  

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

de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo de extinción. A cuestión non é baladí 

porque hai unha manchea de parqueseólicos ou incluso complexos eólicos ou plans industriais de desarrollo eólico como é este 

caso, que afectan a esta especie con charcas, brañas e humidais cuxo perímetro están sen determinar, como é o presente caso, e 

a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta, da que unicamente 

aparece nunha representación gráfica e fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás expensas das avaliacións que realicen as 

mercantís promotoras eólicas como é este caso. Por outra banda o artigo 4 do Decreto que aproba o plan de recuperación da 

especie, referido a súa revisión indica que: "2. Co fin de adaptar o plan aos novos condicionantes existentes para a conservación 

da subespecie, avaliaranse os seus resultados cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das medidas de 

recuperación", non existindo constancia desta avaliación tras o transcurso do periodo indicado. O referido plan tamén indica na 

súa exposición de motivos que: "A aprobación deste plan executivo vincula tanto os particulares como as administración 

competentes, que deben cumprir as directrices e actuacións contidas neste decreto". "Debido ao declive poboacional estimado e 

ao reducido tamaño da poboación actual, a subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras aparece recollida no anexo I do 

Decreto 88/2007 na categoría «en perigo de extinción». Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia 

é pouco probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando. “A catalogación dunha especie como en 

perigo de extinción implica a elaboración dun plan de recuperación cuxo fin é garantir a conservación da especie que vive en 

estado silvestre no territorio da Comunidade Autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas adecuadas que permitan 

preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas viables". O proxecto eólico constitúe un risco para a 

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

escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitánica Steinbacher) en Galicia indica: “A finalidade do plan de 

recuperación, de acordo cos antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a de inverter a tendencia demográfica regresiva 

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

nun horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación das localidades de reprodución coñecidas que se perderon e unha 

poboación reprodutora superior a 112 parellas”. Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no Decreto do ano 2013 

queda moi lonxe da realidade e a situación da especie é de especial gravidade. No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza 

schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, indícase a priori, que a escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar 

adar sinais de recuperación en Galicia. A pesar da súa vulnerable situación, é unha das escasísimas especies ameazadas que 

conta cun plan de recuperación aprobado pola Xunta. Mais os resultados dun novo censo volven advertir da necesidade de 

medidas efectivas. “Segundo os datos dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras en Galicia fronte ás case 70 

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

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

Cousido, Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro.  

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

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

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

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

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

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

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

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

O proxecto elimina de forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma flagrante a normativa que 

obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable.  

Cómpre lembrar que o proxecto eólico prevé 8 aeroxeradores, unha  subestación transformadora 30/66 kV cun edificio de control 

anexo. Proxéctase tamén a instalación dunha torre meteorolóxica de tipo autoportante, anexa ao vieiro que discorre entre os 

aeroxeradores PAX-03 e PAX-07. 

A evacuación da enerxía producida no parque efectuarase mediante unha liña eléctrica de alta tensión a 66 kV cuxo proxecto foi 

obxecto de tramitación de avaliación de impacto ambiental simplificada. O tendido, duns 7.255 m de lonxitude, terá orixe na 
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subestación do parque eólico e final na subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, existente, no concello de Dumbría (A 

Coruña). A liña consta de 25 apoios, máis o pórtico e a Set Paxareiras II. 

A liña de Alta Tensión a 66  kV que se proxecta componse de dous tramos aéreos e dous tramos subterráneos.  

 5.995,6  m Aéreo (Apoios 1 a 11 e 12 a 25) 

 1.070  m Subterráneo 1 

 189,5  m Subterráneo 2 

Os aeroxeradores distribuiranse sobre diversas elevacións do terreo e cumios que conforman os montes de Lousado e Mazaboi e 

os Altos da Cheda, Ferrañás e Cacerolo, en cotas que oscilan entre os 300 e os 360 m de altitude. 

A nivel hidrolóxico, a área de actuación pertence ao ámbito competencial de Augas de Galicia. A zona de estudo queda 

encadrada nos sistemas de explotación nº 07 Río Xallas. Costa da Coruña e ría de Corcubión e nº 08 Río Castro. Polo sector 

norte do parque discorren os regos de Prado, Bustelo, Serpe e Truitín, e polo sector sur atopamos os regos das Pozas, Neves e 

Brañas Hedras, e o río de Paraíso.  

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

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

fluitans) e de vulnerable (os dous fentos).  

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

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

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

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

Puffinus mauretanicus).  

O proxecto afecta a humidais como: 

 Encoro da Fervenzade  

 Encoro de Castrelo –Xallas 

 Encoro de Ponte Olveira 

 Encoro de Santa Uxía 

 Fervenza do río Xestosa 

 Fervenza de Enxilde 

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

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

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

Galicia, aprobado polo Decreto 297/2008.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afectados polas infraestruturas e que están sen codificar.  
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UNDÉCIMO.- Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados da instalación das 

infraestruturas do parque eólico Paxareiras II e a súa LAT de evacuación. Afección aos seus puntos de encame e puntos 

de encontro lobeiros. 

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Falla de avaliación por parte da promotora. 

Pero esta avaliación deberá ser previa á ubicación dos parques eólicos 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 parque xa se debera  prever estes puntos de encame e de encontros lobeiros. O 

parque eólico Paxareiras II e a súa LAT de evacuación e demais infraestruturas asociadas 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 parque eólico (fase 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 dos parques 

eólicos 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 parque eólico identifíquense as principais manchas de vexetación arbustiva e 

evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.  

A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos significativos para unha 

especie de marcado carácter territorial. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo no que non estean 

abertos a aceptar elementos novos, serán eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas naturais o son por esta causa.  

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.  

DUODÉCIMO.-Afección severa e irreversible á especies endémicas en perigo de extinción ou vulnerable. 

 Flora en perigo de extinción 

Isoetes fluitans (Isoetes fluitans) 

Descrición 

Planta acuática, con talo moi curto do que xorden as frondes. Estas portan na súa parte basal os esporanxios. 

É un fieito heterospóreo, con macrosporas esféricas e verrugosas (484,6-730,74 mm) ou microsporas espinulosas con forma de 

media lúa (27,5-42,5 x 15-25 mm). As súas esporas desenvólvense entre xullo e setembro. É unha planta hidrófila. 

Hábitat 

Crece nalgúns leitos fluviais sobre substratos silíceos e areosos de augas oligótrofas e ben osixenadas (Romero & Onandia, 

1995). 

Estado de conservación 

A poboación encóntrase moi fragmentada e ameazada. Os vertidos incontrolados aos ríos e outros factores como o 

desenvolvemento de infraestruturas de recreo (praias e paseos fluviais, etc.), a presión antrópica e a limpeza de leitos son as 

principais afeccións a que se ve sometida. 

Categoría de conservación 
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En perigo de extinción. 

Nome común Isoetes fluitans Nome científico Isoetes fluitans Clase Fentos Familia Isoetaceae 
  
 

 

 

 Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. 

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

1. No seo da Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial de Galicia inclúese o Catálogo galego de especies 

ameazadas, que se configura como unha sección da devandito listaxe. O contido deste catálogo desenvolverase 

regulamentariamente. 

2. O Catálogo galego de especies ameazadas incluirá, cando exista información técnica ou científica que así o aconselle, as 

especies, subespecies ou poboacións de competencia autonómica conforme ao previsto no artigo 4 que, achándose ameazadas, 

requiran medidas de protección específicas. Estas especies ameazadas clasificaranse nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

Incluiranse nesta categoría aqueles taxones ou poboacións cuxa supervivencia é pouco probable se persisten os factores 

causantes da súa actual situación. 

Dentro desta categoría procede declarar unha especie en situación crítica cando do seguimento ou avaliación do seu estado de 

conservación resultase que existe un risco inminente de extinción. 

b) Vulnerable. 

Incluiranse nesta categoría aqueles taxones ou poboacións que corren o risco de pasar á categoría anterior nun futuro inmediato 

se os factores adversos que actúan sobre eles non son corrixidos. 

3. A inclusión dunha especie, subespecie ou poboación de competencia autonómica, conforme ao previsto no artigo 4, no 

Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e 

da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de especies ameazadas, na mesma categoría ou na 

categoría superior á que tivesen no primeiro. 
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4. Decláranse de utilidade pública e interese social, para os efectos do previsto na lexislación sobre expropiación forzosa, as 

obras necesarias para a conservación das especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, especialmente as que 

teñan carácter de emerxencia e urxencia, segundo os casos. 

Artigo 95. Efectos da inclusión no Catálogo galego de especies ameazadas. 

1. Ademais dos efectos previstos no artigo 93, a inclusión dunha especie, subespecie ou poboación no Catálogo galego de 

especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

a) A inclusión dunha especie, subespecie ou poboación na categoría de «en perigo de extinción» conlevará, nun prazo máximo de 

tres anos, a adopción dun plan de recuperación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para restablecer as poboacións 

naturais a un estado que limite o seu risco de extinción. 

b) A inclusión dunha especie, subespecie ou poboación na categoría de «vulnerable» conlevará a adopción, nun prazo máximo de 

cinco anos, dun plan de conservación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para preservar, manter e restablecer as 

poboacións naturais facéndoas viables. 

2. Os plans de recuperación e conservación fixarán medidas de conservación e instrumentos de xestión, específicos ou integrados 

noutros plans, que eviten as afeccións negativas para as especies. 

3. Para aquelas especies, subespecies ou poboacións que comparten os mesmos problemas de conservación, hábitats ou 

ámbitos xeográficos similares poderán elaborarse plans que comprendan varias especies, subespecies ou poboacións 

simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

4. Os plans de recuperación ou conservación ou os plans integrais das especies, subespecies ou poboacións que vivan 

exclusivamente ou en alta proporción nalgún dos espazos naturais protexidos incluídos na Rede galega de espazos protexidos ou 

en áreas protexidas por instrumentos internacionais poderán integrarse nos seus correspondentes instrumentos de planificación. 

5. A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable a especies 

incluídas nos anexos II ou IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, que fosen 

catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción unicamente poderase levar a cabo cando, en 

ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública, as relativas a 

consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese 

público de primeira orde. A xustificación do plan, programa ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas 

compensatorias levará a cabo conforme ao previsto no artigo 84.3, salvo polo que se refire á remisión das medidas 

compensatorias á Comisión Europea. 

 

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

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

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

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

estas paraxes están afectadas pola LAT de evacuación. 

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

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

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

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

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

tradicional de construción de pedra en seco. 

ARQ-7 Mámoa Chan das Lagoas I 

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

Mámoa de Pedras Canteiras 

GA15034019, Mámoa de Pedras Rubias. 
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O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. Contrariamente ao que se indica no estudo existen indicios máis que 

evidentes e razoables da existencia de máis patrimonio arqueolóxico. Pero ademáis, e posto que estamos a falar dunha área 

xeográfica de moitos regos, regatos e ríos, existen un bo número de pontellas nos portos existentes para o cruzamento dos ríos, 

canles, batáns, muíños de maquía, portos e muíños. Un sinfín de patrimonio vencellado á grandeza dos recursos hídricos da zona 

de afección do proxecto e obviado pola mercantil promotora. 

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

evacuación. 
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 En relación ao patrimonio cultural e a súa descontextualización derivada do parque eólico Paxareiras II e a LAT 

de evacuación e os demais parques do mesmo ámbito xeográfico: 

Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados polo Reino de 

España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos Bens Culturais, Patrimoniais e 

Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público derivado da súa utilidade pública de máxima 

prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 

Pero a súa vez, é deber  inalienable por parte dos Poderes Públicos de protexer o contorno, ámbito, contexto, escenario ou 

ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo central repetido pola lexislación 

e os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o  patrimonio (Pose & Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a 

abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas de 1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 

1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio 

Arquitectónico de 1975 do Consello de Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 

1978, a Convención de Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 

2005. 

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

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar tanto no proxecto do parque eólico Paxareiras II como no proxecto da 

LAT. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Afección irreversible a Lugares peculiares ou identitarios para as familias que viven, residen e/ou 

traballan nos núcleos rurais afectados. Impacto non avaliado pola mercantil promotora. 
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Brañas das Edras, A Lagoa, Portela da Loba, Marco do Couto, Área Recreativa da Ermida das Neves, Ermida das Neves, Petón 

do Bolo, Pedra Piada, Pena do Corvo, Fonte das Merendas, Fonte dos Vaos, rego das Neves, Vao Cortizo, Monte Pindo, o 

Castelo, a Croa, a Eira dos Mouros, o Castrillón, o Casteliño, a Casa dos Mouros, o Castro, Pedra do Brazal ou Pedra Cabalgada, 

Petón da Vela, Brañas da Cruz, Chan das Lagoas, Enseada do Ézaro e o Porto do Pindo, Montes de Buxantes (488 metros ) e o 

Alto da Ameixera, Montes da Ruña (646 metros), Monte do Pindo (629 metros), Portela da Cruz en Dumbría a 519 metros, 

Castelo Grande en Dumbría a 402 metros, o Alto da Cruz a 532 metros.  

A Liña de evacuación afecta a lugares especialmente identitarios como o Fial da Grúa, a Cal da Moa, o Petón do Millo, A Pedra da 

Rasca, A Pedra Furada, a Pedra Arada, o Petón do Bolo, Pedra Abelleira, Pedra Longo, Bao das Bestas, Petón das Abellas, 

Pedras Ferreñas, Pedra da Furca, o Casteliño, o Casteliño Pequeño, a Pedra da Lebre, A Fonte Quente, A Devesa, Muíños de 

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

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

Covada, o Peneireiro…etc. 

DÉCIMO QUINTO.- Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da 

Directiva Marco dá Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A 

CALIDADE DAS MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:  

Existe unha afección severa ao conxunto de cauces da área e afección do proxecto con impactos sobre brañas, humidais, fontes 

e nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto eólico e parte da súa infraestrutura de 

evacuación, afección severa e irreversible obviada pola mercantil promotora: 

A Fonte Quente nace no Casteliño Pequeno e da lugar ao rego de Maias, á beira dos Muíños de Maias e onde hai unha lagoa, na 

parcela 218 do polígono 505. No rego de Maias tamén conflue a auga do rego do Cervo, a Fonte dos Limos e onde tributa na 

paraxe Tras das Pardiñas o rego Xestosa. 

Nas parcelas 24, 26 e 27 hai un regato. A parcela 781 do polígono 10 está á beiira da Fonte Vinguiño e no polígono 10 parcela 

777 hai un depósito de auga, na paraxe de Riba da Fieteira. 

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

beira da Mámoa nace a Fonte dos Ladróns.  

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

Lebre nace a Fonte da Pedriña. 

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

A escasos metros na parcela 263 colindante nace outro rego. 

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

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

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

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

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

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

Dumbría, á beira do núcleo de Paradela e a Agra o Ribeiro. 

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

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

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

ata o humedal das Lagoas e o Castrallón e outro parque eólico que se estende ao longo dos Fumeirás. No monte oposto outro 

parque eólico esténdese polos Altos do Castelo de Andros, a Fonte da Covda e o Peneireiro. 

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

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

parques eólicos, nace no Chan das Lagoas. 

A Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, insta os 

estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan primordial importancia para a fauna e a 

flora silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal e continua (como os ríos coas súas correspondentes 
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ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou polo seu papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os 

soutos) resultan esenciais para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

Na lexislación española, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. BOE 299, 14/12/2007 

(Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de extensión e configuración 

variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta funcionalmente espazos naturais de singular 

relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio 

xenético entre poboacións de especies silvestres ou a migración de  especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3). 

A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal imposto polos 

Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos corredores ecolóxicos como 

elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como zonas núcleo de biodiversidade, 

representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que, sen ser designadas legalmente baixo unha figura 

de protección, manteñen unha elevada biodiversidade. 

Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e mariños), son 

os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun gran número de especies 

silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes (terrestres,  semiterrestres, acuáticos), 

servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no 

espazo litoral e mariño. 

O concepto de corredor fluvial vai aparellado ao propio concepto de río, que representa moito máis que unha simple masa de 

auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o río na súa canle de estiaxe, a 

vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta vexetal asociada. 

Os corredores fluviais, ademais do seu valor ecolóxico intrínseco, cumpren dúas funcións fundamentais, como conectores 

ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos. 

Respecto ao valor ecolóxico, os corredores fluviais albergan ecosistemas asociados ao río tanto acuáticos como terrestres e de 

interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio para moitas especies 

vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola función fundamental de  conectores ecolóxicos 

entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor ambiental  territorialmente afastadas. Esta función reviste 

unha especial importancia ao atoparse moi  fragmentados os ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. 

Neste contexto, os corredores fluviais representan os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para 

interconectar poboacións de seres vivos que doutra maneira quedarían illadas. 

Finalmente, no seu papel de reguladores hidrolóxicos actúan como  laminadores do caudal e das cargas de sedimento que 

arrastra o río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados e recargando os acuíferos. 

Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos estuarios e augas costeiras, cos consecuentes 

beneficios ecolóxicos e económicos asociados.  

DÉCIMO SEXTO.- 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 do parque eólico Paxareiras II e as súas infraestruturas asociadas 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 
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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 no proxecto do parque eólico Paxareiras 
II e a súa LAT de evacuación e demais infraestruturas asociadas. 

As infraestruturas do parque eólico Paxareiras II e a súa LAT de evacuación 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. 

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

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

seguinte: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

analizar os efectos positivos de ditas coberturas e usos do solo. 

Non se fala da afección sobre a calidade de vida dos residentes da contorna do parque, nin do consumo de recursos ou a non 

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

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

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

Acordo de París. 

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

“Artigo 2. Principios. 
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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.- Teña por presentado en tempo e forma este Recurso de Alzada á Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de 

Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outórganse as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque 

eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/8), 

DOG Núm. 86, de 4 de maio de 2022, por incorrer en nulidade de pleno Dereito e infracción normativa dos artigos 47 e 48 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro. 

2.- Procédase á adopción da medida cautelar urxente consistente na suspensión temporal da eficacia da Resolución de 14 de 

marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións 

administrativas previa e de construción, e se declara de utilidade pública, en concreto, ao parque eólico Resolución do 30 de 

marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outórganse as autorizacións administrativas 

previa e de construción ao parque eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, 

S.L.U. (expediente IN661A 2011/8), DOG Núm. 86, de 4 de maio de 2022, polos motivos indicados no corpo deste recurso. 

3.-Acceso, 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, xa que a falla de avaliación ambiental estratéxica do Plan non impide o seu seguimento ambiental e por 

ende o cumprimento da lei e valorar adecuadamente a afección paisaxística do parque eólico Paxareiras II e a súa infraestrutura 

de evacuación e conexión en relación aos demais parques eólicos instalados ou en tramitación no mesmo ámbito xeográfico, 

sobre todo en relación ao resto dos parques eólicos coa mesma denominación Paxareiras, presentes no mesmo ámbito de 

actuación e do que non é máis que unha prolongación destes. 

4.- Acceso aos principais informes sectoriais e/ou ditames que obran no expediente administrativo xa que non foron obxecto de 

exposición pública ao abeiro 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 e 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. 

5.- Rogámoslle que arestora na fase de recurso, proceda á revisión dos procedementos e someta a estudo de impacto ambiental 

o conxunto de todas as instalacións do parque eólico Paxareiras II, incluida a súa liña de evacuación e infraestruturas asociadas. 

Téñase en conta ademais que a documentación ambiental da liña de evacuación do parque non foi obxecto de exposición pública 

realizada a través do DOG, polo que a cidadanía non tivo coñecemento dela nin acceso. 

6.- A publicación no DOG do contido íntegro do regulamento do Plan Sectorial Eólico de Galicia para a súa publicidade e xeral 

coñecemento evitando a duplicidade de Plans que se está a producir co actual sistema de consulta baseado en dous enlaces web 

con contidos distintos e mapas das Áreas de Desarrollo Eólico distintos, diferentes e que xeran confusión entre a cidadanía, en 

especial a afectada. 
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7.- Téñase en conta tamen que o proxecto eólico Paxareiras II afecta a humedais tipo braña non recollidos no Inventario de 

Humedais de Galicia, pero que aínda así, deberan ser debidamente identificados, delimitados e estudados desde o punto de vista 

ambiental para o seu mantemento nun estado de conservación favorable e protexidos. 

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 ao parque eólico Paxareiras II e a súa infraestrutura asociada de 

evacuación e os demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas 

de evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar 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=443777 

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

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

Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan participar na localización 

do proxecto eólico Paxareiras II e a súa solución de evacuación aos efectos paisaxísticos. Cómpre ter en conta que o Convenio 

europeo da Paisaxe indica que os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración, en base ás aspiracións da 

cidadanía, e non en base ás aspiracións dunha mercantil promotora que actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, 

estase a obviar  a participación pública  nun instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta afección como é 

este proxecto industrial. 

Hospital (Dumbría), 12 de maio de 2022 

 

 

 

Asdo.-__________________________ 
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