VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
Xefatura Territorial da Coruña
Rúa Vicente Ferrer, 2
15008 A Coruña
Asunto: Alegacións ao ACORDO do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se
someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización
administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de
interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación
colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022,
alegacións ao proxecto sectorial do parque eólico Pena da Cabra (expediente IN408A 2020/33), alegacións
ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do
parque eólico Penas Boas, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2018/35),
alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do
proxecto do parque eólico Monte do Cordal, no concello de Friol (Lugo) (expediente IN408A 2018/33),
alegacións ao o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a solicitude de declaración de utilidade
pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Pena Ombra, situado nos concellos de Guitiriz
(Lugo), Curtis e Sobrado dos Monxes (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente
IN408A 2017/40), alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto
ambiental do proxecto do parque eólico Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga (expediente IN408A
2017/04), alegacións ao proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A
Coruña) (expediente IN408A 2017/19), alegacións ao proxecto do parque eólico Seselle no concello de OzaCesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/10) e alegacións ao proxecto do parque eólico Friol (21 MW, nº
expediente LU-11/147-EOL) e alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de
impacto ambiental do proxecto da LAT 220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado), nos concellos de
Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia (expediente IN408A 2018/14).

Don/Dona
________________________________________________________________________________________
DNI.

Número

________________________,

con

domicilio

a

efectos

____________________________________________________________________,

de

notificacións
municipio

con
en
de

_______________, provincia__________________, teléfono ________________________________.
EXPÓN:
Á vista do ACORDO do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información
pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo
de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de
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alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145),
DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022, por medio do presente escrito presenta as seguintes ALEGACIÓNS:
I.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA EN PROXECTOS INDEPENDENTES E AOS EFECTOS AMBIENTAIS DO PLAN
INDUSTRIAL EÓLICO DUN CLÚSTER EMPRESARIAL
Indica a mercantil promotora do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación
colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145):
Co fin de evacuar a enerxía eléctrica xerada polos parques eólicos que a seguir se enumeran, todos eles en
tramitación e promovidos polo grupo Greenalia, deséñanse a liña eléctrica de alta tensión (LAT) 220 kV Gato-Mesón e
a subestación eléctrica colectora (SEC) Mesón 220/132 kV:
• Parque eólico (en diante, PE) Pena Ombra (45 MW, nº expediente IN408A 2017/40).
• PE Gato (25,2 MW, nº expediente IN408A 2017/04).
• PE Felga (21 MW, nº expediente IN408A 2017/19).
• PE Monte do Cordal (12,6 MW, nº expediente IN408A 2018/33).
• PE Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL).
• PE Pena da Cabra (25,2 MW, nº expediente IN408A 2020/33).
• PE Penas Boas (16,8 MW, nº expediente IN408A 2018/35).
A dita subestación (SEC Mesón 220/132 kV) conectarase tamén á LAT 132 kV SET PE Gasalla-SET colectora Mesón
132/220 kV (obxecto doutro proxecto independente en estado de tramitación), que recollerá a potencia de catro
parques en tramitación, desenvolvidos por Green Capital Power, S.L., cunha potencia total de 114 MW. Por este
motivo, proxectouse unha plataforma que permita a ampliación da subestación para a futura conexión da dita LAT
132 kV SET PE Gasalla-SET colectora Mesón 132/220 kV e, ademais, deixarase espazo libre adicional por se for preciso
no futuro instalar unha posición adicional para conexión de nova xeración.
En concreto, algúns dos promotores que empregarán a subestación proxectada son:
• Green Capital Power: PE Monte Inxeiro (38,115 MW, expediente IN408A 2017/25), PE Gasalla (24,255 MW, expediente
IN408A 2017/26), PE Abrente (27,60 MW, expediente IN408A 2018/25), PE Legre (37,95 MW, expediente IN408A 2020/97)
e PE Solpor (24,00 MW, expediente IN408A 2018/26).
• Adelanta Corporación: PE Braña Ancha (22,4 MW, expediente IN408A 2020/21) e Coto Loureiro (50 MW, expediente
IN408A 2018/37).
• Eólica Galenova: PE Pedrarrubia (26 MW, expediente IN661A 1/06).
• Parques eólicos de sociedades relacionadas con Greenalia Wind Power.
Deste xeito, a SEC Mesón recollerá a potencia de diversos parques eólicos de diferentes promotores que obtiveron
permiso de acceso á rede de transporte na subestación Mesón do Vento 220 kV (propiedade de REE).
A SEC Mesón 220/132 kV conectarase mediante un tramo de entrada/saída á liña eléctrica LAT 220 kV CampeloMesón (obxecto doutro proxecto independente, con nº de expediente IN408A 2018/14 e actualmente en tramitación).
Características técnicas da instalación:
• A LAT obxecto da presente tramitación componse de seis tramos, numerados do I ao VI. Ao ser a vontade do
promotor cumprir coas directrices da paisaxe creando corredores eléctricos, coordinouse a planificación e a
execución da presente liña coa da LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo (expediente
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IN408A 2021/24, actualmente en tramitación), do promotor Galenergy, e propúxose unha solución conxunta en que
ambos os promotores comparten os tramos II, III e IV do trazado da LAT obxecto deste proxecto.
• Os tramos da LAT 220 kV Gato-Mesón son os seguintes:
◦ Tramo I: liña aérea de alta tensión (LAAT) 220 kV en simple circuíto (condutor A-545 SIMPLEX), con orixe no pórtico
metálico situado no interior da SET do PE Gato e final no apoio nº 2, cunha lonxitude aproximada de 161,06 m, que
discorre polo termo municipal (T.M.) de Oza-Cesuras.
◦ Tramo II: LAAT 220 kV en simple circuíto (A-545 SIMPLEX), con orixe no apoio nº 2 e final no apoio de paso aerosubterráneo (PAS) nº 19, cunha lonxitude aproximada de 5.172 m, que discorre polo T.M. de Oza-Cesuras. Neste
tramo, os apoios serán de dobre circuíto: o circuíto SIMPLEX da liña obxecto do actual proxecto e outro circuíto A-545
DUPLEX pertencente á LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo.
◦ Tramo III: liña subterránea de alta tensión (LSAT) 220 kV, con orixe no apoio PAS nº 19 e final no apoio PAS nº 20,
cunha lonxitude aproximada de 1.239 m, que discorre polo T.M. de Oza-Cesuras. Estará composto por un simple
circuíto SIMPLEX de condutor RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x1.200 mm² Al+T375 Al, en gabia, baixo tubo
formigonado, que compartirá canalización cun simple circuíto DÚPLEX de condutor RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV
1x2.500 mm² Al+T375 Al pertencente á LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo.
◦ Tramo IV: LAAT 220 kV en simple circuíto (A-545 SIMPLEX), con orixe no apoio PAS nº 20 e final no apoio nº 31, cunha
lonxitude aproximada de 3.472 m, que discorre polo T.M. de Oza-Cesuras. Neste tramo os apoios serán de dobre
circuíto: o circuíto SIMPLEX da liña obxecto do actual proxecto e outro circuíto A-545 DUPLEX pertencente á LAT 220
kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo.
◦ Tramo V: LAAT 220 kV en simple circuíto (A-545 SIMPLEX), con orixe no apoio nº 31 (T.M. de Oza-Cesuras) e final no
apoio PAS nº 78 (T.M. de Abegondo), cunha lonxitude aproximada de 12.342 m.
◦ Tramo VI: LSAT 220 kV, con orixe no apoio PAS nº 78 (T.M. de Abegondo) e final na SEC Mesón 220/132 kV (T.M. de
Ordes). Estará composto por un simple circuíto SIMPLEX de condutor RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x1.200 mm²
Al+T375 Al, en gabia, baixo tubo formigonado. Discorre polos termos municipais de Abegondo, Carral e Ordes e ten
unha lonxitude aproximada de 3.160 m, dos cales 1.017,91 m transcorrerán pola canalización prevista no proxecto
LAT 220 kV Campelo-Mesón, na cal será necesario realizar unha adecuación.
• En toda a liña aérea instalarase cable de fibra óptica OPGW-48 para a protección e as comunicacións, mentres que
nas liñas subterráneas se disporá de cable de fibra óptica de tipo monomodo.
• A liña ten unha lonxitude total aproximada de 25.546,06 m, que se reparten entre 21.147,06 m aéreos e 4.399 m
subterráneos.
• O tendido aéreo realizarase sobre apoios metálicos de celosía, e o número de apoios proxectados será 78.
2.1.4. SUBESTACIÓN COLECTORA SEC MESÓN 220/132 KV
2.1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Con el objetivo de evacuar la energía transportada por la LAT 220 kV SET P.E. GATO – SEC MESÓN, será necesario
realiza una subestación colectora, SEC MESÓN 220/132 kV, que seconectará a la red. Este punto de conexión será en
la “LAT 220 kV Campelo – Mesón”, que actualmente se encuentra en trámite administrativo en la Xunta de Galicia,
con Nº de Expediente IN408A 2018/14, y que tiene su trazado en las inmediaciones de la Subestación Colectora de
Mesón.
Para realizar la conexión será necesario intercalar el apoyo 106 BIS entre los apoyos 106 y 107, desde el que se
realizará el tendido de los vanos destensado hasta los pórticos deentrada y salida de la Subestación Colectora
Mesón, no siendo estas actuaciones alcancedel presente proyecto.
La Subestación Elevadora está situada en el Ayuntamiento de Ordes, provincia de A Coruña. una subestación
colectora de tipo convencional con las siguientes posiciones:
• Una (1) posición de entrada de línea aérea 220 kV desde la subestación de Campelo.
3

• Una (1) posición de entrada de línea subterránea 220 kV, desde la subestación SETP.E. Gato.
• Una (1) posición de barras colectoras de 220 kV.
• Una (1) posición de línea 220 kV con salida aérea hacia la subestación Mesón do Vento (REE) 220 kV.
Toda la aparamenta de 220 kV será de intemperie, mientras los sistemas de servicios auxiliares, control protección y
medida se instalarán en el interior de un edificio de construcción de obra civil, que albergará además un despacho,
almacén, aseo y vestuario para el personal de operación.
Además de las posiciones anteriores, está prevista una (1) posición de entrada de línea subterránea 132 kV,
transformador 132/220 kV y conexión a barras de 220 kV, para conexión de varios parques eólicos promovidos por
Green Capital Power S.L., con una potencia total de 114,0 MW, la cual no será alcance del presente proyecto,
Todas las posiciones anteriores de la SEC MESÓN 220/132 kV pueden observarse en esquema unifilar básico que se
adjunta a continuación.

La S.E.C. Mesón se conectará mediante un tramo de entrada/salida a la línea eléctrica “LAT 220 kV Campelo –
Mesón”, que actualmente se encuentra en trámite administrativo en la Xunta de Galicia, con Nº de Expediente IN408A
2018/14. De esta forma, la S.E.C. Mesón recogerá la potencia de 682,77 MW de parques eólicos de diferentes
promotores que han obtenido permiso de acceso a la red de transporte en la subestación Mesón do Vento 220 kV.
Se trata, por tanto, de una infraestructura que contribuirá de forma importante al desarrollo de potencia eólica en
Galicia y, por tanto, ayudará en la estrategia de transición energética
En la tabla que se adjunta a continuación se indican los parques eólicos que evacuan energía eléctrica en la
instalación proyectada, así como sus detalles de potencias.
PLANTAS DE GENERACIÓN EÓLICA
PARQUE POTENCIA INSTALADA (MW)
P.E. PENA DA CABRA
25,2
P.E. MONTE DO CORDAL
12,60
P.E. FRIOL
21,0
P.E. PENA OMBRA
45,0
P.E. GATO
25,2
P.E. FELGA
21,0
P.E. PENAS BOAS
16,8
Do anterior dedúcese que estamos ante un plan industrial eólico dun clúster empresarial que evacua a enerxía de
varios parques eólicos e que incluso conecta coa LAT CAMPELO – MESÓN, que a súa vez evacúa a enerxía doutros
parques eólicos, pero que se presentou e presenta fraccionado e dividido artificiosamente aos efectos ambientais
en varios proxectos independentes. Con esta estratexia do órgano substantivo da Xunta de Galicia non se permite
ao público estudar e avaliar os impactos globais da totalidade das infraestruturas que comparten instalacións de
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evacuación e conexión comúns, diluindo así os impactos ambientais acumulados e sinérxicos e axilizando a
tramitación administrativa.
O artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación
de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de
distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica.
Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica.
“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa
rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”.
As liñas de evacuación dos parques e as súas infraestruturas asociadas como as subestacións sonintrínseca aos
proxectos, por tanto, deberían analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. Estas infraestruturas
resultan imprescindibles para a viabilidade e desenvolvemento dos parques eólicos debido ao cal se deben
analizar pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación.
A inclusión dos efectos e impactos dos proxectos dos parques eólicos que evacuan na LAT GATO –MESÓN e
das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión comúns incrementarían considerablemente a
magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar
novas medidas correctoras.
Ademais e segundo o Convenio europeo da Paisaxe, a cidadanía debera ser consultada en relación a este plan
industrial eólico ou conxunto de proxectos que comparten unha solución de evacuación conxunta, xa que logo,
segunto o citado Convenio os obxectivos de calidade paisaxística dos proxectos determínaos a Administración,
pero en base ás aspiracións da cidadanía. E neste caso a cidadanía afectada non foi consultada ao respecto.
II.- IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DOS PROXECTOS DOS PARQUES EÓLICOS E
INSTALACIÓNS QUE EVACUAN NA LAT 220 kV GATO-MESÓN. VULNERACIÓN DO ACCESO Á INFORMACIÓN
AMBIENTAL E VULNERACIÓN DO CONVENIO DE AARHUS.
Pese a estar arestora en exposición pública o proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e
subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145), non se permite o acceso á
documentación ambiental dos proxectos dos parques eólicos e instalacións vencelladas ao mesmo nin se facilita
o acceso a través do enlace indicado no DOG nin a través da páxina web de Transparencia da Vicepresidencia
Primeira e da Consellería de Economía, Industria e Innovación.
Así temos:
 ACORDO do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a
información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade
pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización
administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de
impacto ambiental do proxecto do parque eólico Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga
(expediente IN408A 2017/04), DOG Núm. 39, de 26 de febreiro de 2021.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura
Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente
Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo
electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como nos concellos de
Oza-Cesuras e Aranga (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía,
Empresa e Innovación:
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https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-gato
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.

 ACORDO do 2 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, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto
de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Pena de Cabra, nos concellos de Toques e
Sobrado (expediente IN408A 2020/33), DOG Núm. 241, de 17 de decembro de 2021.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da sección de Enerxía desta
Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa
Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 as 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo
electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), así como nas casas
consistoriais de Toques e Sobrado (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia
Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/pena-da-cabra
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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 RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos
Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa
previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto
sectorial de incidencia supramunicipal e a solicitude de declaración de utilidade pública, en
concreto, das instalacións do parque eólico Pena Ombra, situado nos concellos de Guitiriz (Lugo),
Curtis e Sobrado dos Monxes (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente
IN408A 2017/40), DOG Núm. 45, de 8 de marzo de 2021.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía das xefaturas
territoriais da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña (rúa
Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo
electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83/981 18 49 23), e de Lugo (rolda da
Muralla, nº 70, 27071 Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico
enerxia.lugo@xunta.gal ou nos teléfonos 982 88 90 87/ 982 29 46 66); así como nos concellos de Guitiriz (Lugo), Curtis
e Sobrado dos Monxes (A Coruña) e tamén na Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (Edificio
Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela, con cita previa no correo
electrónico subdireccion.enerxia@xunta.gal ou nos teléfonos 981 54 45 79 e 981 54 55 73. Ademais, tamén se poderá
consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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 ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a
información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade
pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización
administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de
impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e OzaCesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura
Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071
A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico
seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como nos concellos de Aranga, Coirós
e Oza- Cesuras (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa
e Innovación:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-felga
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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 ACORDO do 11 de marzo 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, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Penas Boas, nos
concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2018/35), DOG Núm. 67, de 12 de
abril de 2021.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará a disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura
Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente
Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo
electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como nos concellos de
Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e
Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través del seguinte enlace:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/penas-boas
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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 ACORDO do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información
pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en
concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de
construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal
(proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Monte do Cordal, no concello de
Friol (Lugo) (expediente IN408A 2018/33), DOG Núm. 83, de 4 de maio de 2021.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura
Territorial de Lugo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rolda da Muralla,
núm. 70, baixo 2º, 27071 Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico
enerxia.lugo@xunta.gal ou nos teléfonos 982 29 46 51 e 982 29 48 04), así como no Concello de Friol (Lugo). Ademais,
tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación a través da seguinte ligazón:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/monte-do-cordal
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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 ACORDO do 21 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a
información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade
pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización
administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de
impacto ambiental do proxecto do parque eólico Seselle no concello de Oza-Cesuras (A Coruña)
(expediente IN408A 2020/10), DOG Núm. 231, de 16 de novembro de 2020.
No texto deste acordo publicado no DOG indícase literalmente:
A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura
Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071
A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico
seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como no concello de Oza-Cesuras (A
Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-seselle
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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 No DOG Núm. 173, de 27 de agosto de 2020 publícase o ACORDO do 19 de agosto de 2020, da Xefatura
Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización
administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente
ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de
incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 220 kV CampeloMesón (segundo modificado), nos concellos de Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e
Tordoia (expediente IN408A 2018/14).
No texto deste acordo indícase literalmente que:
A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura
Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A
Coruña, das 9.00 as 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico
seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 23), así como nos concellos de Carballo,
Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da
Consellería de Economía, Emprego e Industria https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/entramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0008.html
Sin embargo, cando se intenta acceder a este enlace web, non se pode acceder á documentación ambiental do
proxecto, aparecendo a mensaxe de “Arquivo non atopado!”, pese a ser un proxecto que ainda está en
tramitación.
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O mesmo sucede cando intentamos o acceso á documentación ambiental do proxecto desde a páxina de
Transparencia da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación no enlace:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-dexeracion?content=expediente_0008.html
Ao picar no Estudo Impacto Ambiental (EIA) (abril 2018) tamén aparece a mesma mensaxe de “Arquivo non
atopado!”.
O mesmo sucede cando se intenta acceder á 2ª Addenda Estudo Impacto Ambiental (febreiro 2020).

Aparece a mesma mensaxe de “Arquivo non atopado!”.
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Polo tanto, e dado que trátase dun procedemento que está en tramitación e necesitando consultar esta parte a
documentación ambiental do mesmo, rogamos procedan á habilitación do mesmo para así acceder á mesma.
 Proxecto do parque eólico Friol
RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 17 de xullo de 2014 polo que se autorizan as instalacións, se aproba o
proxecto de execución e se declara a utilidade pública, en concreto, do parque eólico Friol, no concello de
Friol, promovido pola sociedade Enebro Friol, S.L.U. (LU-11/147-EOL), DOG Núm. 90, de 11 de maio de 2018.
O 23.5.2013 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental formulou a declaración de impacto ambiental
relativa ao parque eólico, que se fixo pública por Resolución do 13 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de
Industria, Enerxía e Minas.
A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental indica no artigo 43 respecto da “Vixencia da declaración
de impacto ambiental”, que:
“1. A declaración de impacto ambiental do proxecto ou actividade perderá a súa vixencia e cesará na produción dos
efectos que lle son propios se, unha vez publicada no “Boletín Oficial do Estado” ou diario oficial correspondente, non
se comezou a execución do proxecto ou actividade no prazo de catro anos. En tales casos, o promotor deberá iniciar
novamente o trámite de avaliación de impacto ambiental do proxecto, salvo que se acorde a prórroga da vixencia da
declaración de impacto ambiental nos termos previstos nos seguintes apartados.
En defecto de regulación específica, entenderase por inicio da execución do proxecto cando, unha vez obtidas todas
as autorizacións que sexan esixibles, comezasen materialmente as obras ou a montaxe das instalacións necesarias
para a execución do proxecto ou actividade e así conste á Administración (….).
2. O promotor poderá solicitar a prórroga da vixencia da declaración de impacto ambiental antes de que transcorra
o prazo previsto no apartado anterior. A solicitude formulada polo promotor suspenderá o prazo de vixencia de catro
anos.
3. Presentada a solicitude, o órgano ambiental poderá acordar a prórroga da vixencia da declaración de impacto
ambiental no caso de que non se produciron cambios substanciais nos elementos esenciais que serviron para
realizar a avaliación de impacto ambiental, ampliando a súa vixencia por dous anos adicionais. Transcorrido este
prazo sen que se comezou a execución do proxecto ou actividade o promotor deberá iniciar novamente o
procedemento de avaliación de impacto ambiental do proxecto.
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4. O órgano ambiental resolverá sobre a solicitude de prórroga nun prazo de tres meses contados desde a data de
presentación da devandita solicitude. O órgano ambiental solicitará informe ás Administracións públicas afectadas
por razón da materia en relación cos elementos esenciais que serviron para realizar a avaliación de impacto
ambiental. Estas Administracións deberán pronunciarse no prazo de trinta días, que poderá ampliarse por quince
días máis, por razóns debidamente xustificadas, período durante o cal o prazo de resolución da solicitude
permanecerá suspendido.
5. Transcorrido o prazo sen que o órgano ambiental haxa resolvido sobre a prórroga da vixencia da declaración de
impacto ambiental entenderase desestimada a solicitude de prórroga”.
A Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia no seu artigo 9 bis relativo á Vixencia da
declaración de impacto ambiental, indica que:
Respecto da avaliación de impacto ambiental de competencia autonómica, a declaración de impacto ambiental do
proxecto ou actividade perderá a súa vixencia e cesará na produción dos efectos que lle son propios se, unha vez
publicada no «Diario Oficial de Galicia», non comezase a execución do proxecto ou actividade no prazo de seis anos.
Esta modificación engádese polo art. 10 da Lei 7/2019, do 23 de decembro. Ref. BOE-A-2020-1849 e hai que ter en
conta a disposición transitoria 2 da citada lei para a súa aplicación:
Disposición transitoria segunda. Aplicación do réxime de vixencia da declaración de impacto ambiental.
O réxime de vixencia da declaración de impacto ambiental contido no novo artigo 9 bis da Lei 1/1995, do 2 de
xaneiro, será de aplicación ás declaracións de impacto ambiental de competencia autonómica que se publiquen no
«Diario Oficial de Galicia» con posterioridade á entrada en vigor da presente lei, así como a aquelas publicadas con
posterioridade á entrada en vigor da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, cuxos efectos non
cesasen antes da entrada en vigor da presente lei.
Na citada Resolución non se fai referencia algunha a unha posible prórroga da vixencia da declaración de impacto
ambiental. Tampouco consta na web institucional onde se publican os documentos ambientais referencia
algunha á prórroga da vixencia do documento ambiental:
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-deproxectos?p_p_id=expedientes_WAR_expedientes&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c
ol_id=column1&p_p_col_count=1&_expedientes_WAR_expedientes__spage=%2Fportlet_action%2Fexpedientes%2FbuscaExp
edientes&_expedientes_WAR_expedientes_pagina=2
Procedan a recoñer e declarar a falla de vixencia da Declaración de impacto ambiental do proxecto do parque
eólico Friol, en tanto que non consta referencia algunha a unha posible solicitude de prórroga da vixencia desta
por parte da mercantil promotora nin resolución algunha referida a este extremo, que permita confirmar a
vixencia do documento ambiental.
Impúgnase expresamente o proxecto da Liña de alta tensión a 30 kV dende o centro de seccionamento do parque
eólico Pena da Cabra ata a subestación do parque eólico Friol en tanto que a avaliación do parque eólico Friol
estaría non vixente (ANUNCIO do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e
Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto da liña de alta tensión a 30 kV
desde o centro de seccionamento do parque eólico Pena da Cabra ata a subestación do parque eólico Friol, nos
concellos de Toques e Sobrado (A Coruña), e de Friol (Lugo) (expediente 2021/0008).
III. OMISIÓN DO ESTUDO E EVALIACIÓN DOS IMPACTOS SINÉRXICOS E ACUMULADOS DO CONXUNTO DAS
INFRAESTRUTURAS E CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DAS ÁREAS XEOGRÁFICAS DE
EXECUCIÓN DOS PROXECTOS
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O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación
como aos animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta
concentración de parques podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono
da zona) e do efecto barreira. Neste último caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de conectividade
ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e
da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta lei, se manifesta o seguinte:
“Para mejorar la coherencia y la conectividad ecológica del territorio, la Administración autonómica fomentará en su
planificación ambiental la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y
áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los
impactos futuros del cambio climático.”
En suma, cabe indicar a seguinte consideración, incluída no borrador da “Estrategia estatal de infraestructura
verde y de la conectividad y la restauración ecológicas” realizada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico na que se sinala que se debe perseguir a:
“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía,
prioritariamente en aquellos parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes
para la diversidad de aves y murciélagos y/o concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.”
Ao anterior hai que engadir a presenza de aves e quirópteros (morcegos) en estado de perigo de extinción o
vulnerables segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) e/ou o Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (CNEA).
En definitiva, os parques eólicos referenciados 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 un tratamento separado a grupos de aeroxeradores de forma
artificiosa e tratalos como parques autónomos, ou duplicar instalacións co mesmo fin, pois iso comportaría
efectivamente unha fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, podería supoñer unha alteración
da competencia ou unha evitación de maiores esixencias ambientais.
Non se valora a localización dos parques previstos e a súa continuidade física e tampouco se pondera que todos
os parques compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade e as
infraestruturas de conexión asociadas. Ao anterior hai que engadir outro dato adicional, que é que a
consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos sinérxicos dos mesmos desde a perspectiva
ambiental.
A unidade do proxecto resulta así dos datos fácticos xa acreditados arestora en base aos proxectos presentados
polas promotoras e arestora en tramitación, como son a localización lindeira dos parques, dos elementos comúns
como a liña de evacuación de electricidade etc... Por outra banda, a consideración separada dos parques impide
ter en conta os efectos desde o punto de vista do impacto ambiental, obviando unha análise do conxunto dos
elementos implicados, sen que poida paliarse o defecto de concepción inicial cos estudos de sinerxias, limitado a
determinados aspectos. Todos os parques proxectados teñen efectos acumulados sobre os mesmos elementos da
paisaxe e a biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debe ser avaliado de forma conxunta
para non incorrer nuns procedementos viciados desde o principio e nulos de pleno dereito, tal e como apuntan
diversas resolucións xudiciais respecto diso. Ademais a cidadanía ten dereito ao acceso á información do
conxunto e a recibir información relativa ao conxunto global e acumulado de todas as infraestruturas do proxecto
industrial.
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A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que,
por tanto, debe esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade.
Que a framentación artificial ou de conveniencia deste tipo de proxectos non se axusta a Dereito é unha realidade
que veñen corroborando os tribunáis de xustiza en España dende hai anos. Así, por exemplo, A Sentenza do TSXG,
Sala Terceira, nº 254/2020, de 9 de novembro, que apreciou a fragmentación artificial do parque eólico
Sasdónigas, en Mondoñedo, a Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 30 de marzo de 2017, nº 556/2017,
ou a pioneira Sentenza do Tribunal Supremo de 20 de abril de 2006, na que se pode ler o que segue:
"Se algún sentido ten dita figura (os parques eólicos), coa significación xurídica que diversas normas lle recoñeceron,
é precisamente a de integrar en si varios aeroxeradores interconectados e dispoñelos de modo que non atenúen uns
o rendemento eólico doutros, en zonas con determinados requisitos mínimos (velocidade e constancia do vento) co
fin de optimizar o aproveitamento enerxético e diminuír os custos da súa conexión ás redes de distribución ou
transporte de enerxía eléctrica. É consustancial, pois, aos parques eólicos o seu carácter unitario de modo que os
aeroxeradores neles agrupados necesariamente han de compartir, ademais das liñas propias de unión entre si, uns
mesmos accesos, un mesmo sistema de control e unhas infraestruturas comúns (normalmente, o edificio necesario
para a súa xestión e a subestación transformadora). E, sobre todo, dado que a enerxía resultante ha de inxectarse
mediante unha soa liña de conexión do parque eólico no seu conxunto á rede de distribución ou transporte de
electricidade -pois non se cumprirían os criterios de rendemento enerxético e dun mínimo impacto ambiental se cada
aeroxerador puidese conectarse independentemente, coa súa propia liña de evacuación da enerxía eléctrica
producida, ata o punto de conexión coa rede eléctrica-, non é posible descompoñer, a efectos xurídicos, un parque
eólico proxectado con estas características para diseccionar del varios dos seus aeroxeradores aos que se daría un
tratamento autónomo".
En canto ao impacto negativo das operacións de fragmentación artificial de parques nas avaliacións ambientáis, a
Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 21 de febreiro de 2014, recaída no recurso 673/2009, contemplou
no seu Fundamento de
Dereito sexto o que segue:
“3ª. Diso despréndese que, prescindindo, dunha consideración de conxunto dos demais parques, a declaración de
impacto ambiental realizada, efectuouse de forma fraccionada, iso é totalmente claro despois de que na mesma se
prescindiu, como se desprende do informe precedentemente citado, da liña de evacuación eléctrica que conecta co
sistema de distribución xeral, liña esta que ha de formar parte do parque ou parques analizados, e que sendo común
aos dous, serve precisamente, entre outros elementos para considerar, para dar unidade a ambos. A non integración
da devandita liña devaluou a declaración de impacto realizada, o que non pode paliarse cun estudo de sinerxias,
que só considera determinados aspectos, como o de ruído e ambiental, que puiden constituír, si, un plus respecto a
os proxectos analizados en conexión con outros, pero que non pode servir para paliar un defecto de concepción
inicial, cal debeu ser unha análise conxunta de todos os elementos que han de integrar o único proxecto. Noutro
caso, sempre quedaría ao criterio da Administración a escisión dos proxectos para avaliar completando
posteriormente un estudo conxunto de ambos os a través de devandito estudo de sinerxias, que sempre deberá
efectuarse nun proxecto unitario determinado polos elementos inescindibles que o compoñen.
4ª. As mesmas consideracións deben efectuarse respecto á duplicación en dúas dos procedementos de autorización,
sendo copia mimética o un do outro, o que é expresivo de que nos atopamos, non ante dous proxectos, senón ante un
só, xa que a admisión deste criterio permitiría, non duplicar senón triplicar, cuadriplicar... etc. o proxecto
inicialmente concibido, fraccionando as avaliacións de impacto ambiental, que non pode ser duplicada, para cada
un dos proxectos, senón que, por contra, a única garantía de analizar todas os aspectos que se han de incluír no
mesmo, é desde unha visión conxunta, non fraccionada, sen que poida suplir esta carencia de orixe, recorrendo a
unha análise posterior das sinerxias que se producen entre os elementos illadamente analizados”.
Unha cousa é que se pretenda facer valer que nos atopamos ante proxectos de implantación de parques
independentes e plenamente funcionáis de xeito aislado, e outra é que as vinculacións operativas entre eses
parques proxectados sexan, de facto, intensas. Poderase alegar que se procura o menor impacto nas
infraestruturas de evacuación, poderase referir tamén a súa modularidade ou adaptabilidade, mais certamente,
no sentido apuntado por unha xurisprudencia cada vez máis consolidada, a fragmentación artificiosa tén por
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finalidade menoscabar as garantías inherentes aos procedementos de avaliación, pola vía de imposiblitar a
avaliación ambiental de conxunto dos proxectos. E para superar esa merma de garantías, dende logo, non resulta
suficiente que nas avaliacións ambientais fragmentadas se acometan estudos de sinerxias, sobre os cales a
xurisprudencia tén declarado o seu carácter incompleto e fragmentario. Así, a Sentenza do TSX de Castela-León,
Sala de Valladolid, nº 1361/2014, de data 26/06/2014, Fundamento de Dereito sexto, resolución que declarou a
existencia de fragmentación artificial:
“Prescindiendo, de una consideración de conjunto de los demás parques, la declaración de impacto ambiental
realizada, se ha efectuado de forma fraccionada, ello es totalmente claro en cuanto que en la misma se ha
prescindido, como se desprende del informe precedentemente citado, de la línea de evacuación eléctrica que
conecta con el sistema de distribución general, línea esta que ha de formar parte del parque o parques analizados, y
que siendo común a los dos, sirve precisamente, entre otros elementos a considerar, para dar unidad a ambos. La no
integración de dicha línea ha devaluado la declaración de impacto realizada, lo que no puede paliarse con un
estudio de sinergias, que solo considera determinados aspectos, como el de ruido y ambiental, que pude constituir,
sí, un plus respecto a los proyectos analizados en conexión con otros, pero que no puede servir para paliar un defecto
de concepción inicial, cual debió ser un análisis conjunto de todos los elementos que han de integrar el único
proyecto. En otro caso, siempre quedaría al criterio de la Administración la escisión de los proyectos a evaluar
completando posteriormente un estudio conjunto de ambos a través de dicho estudio de sinergias, que siempre
deberá efectuarse en un proyecto unitario determinado por los elementos inescindibles que lo componen. (…) Las
mismas consideraciones han de efectuarse respecto a la duplicación en dos de los procedimientos de autorización,
siendo copia mimética el uno del otro, lo que es expresivo de que nos encontramos, no ante dos proyectos, sin ante
uno solo, ya que la admisión de este criterio permitiría, no duplicar sino triplicar, cuadriplicar... etc. el proyecto
inicialmente concebido, fraccionando las evaluaciones de impacto ambiental, que no puede ser duplicada, para
cada uno de los proyectos, sino que, por contra, la única garantía de analizar todas los aspectos que se han de incluir
en el mismo, es desde una visión conjunta, no fraccionada, sin que pueda suplir esta carencia de origen, recurriendo
a un análisis posterior de las sinergias que se producen entre los elementos aisladamente analizados”.
Cómpre salientar que esta Sentenza foi ratificada en casación polo Tribunal Supremo, Sala do ContenciosoAdministrativo, en data 30/03/2017, por medio de Sentenza nº 1390/2017.
En calquera caso, o proxecto verbo do que alegamos e, en particular, o estudo de impacto ambiental, non
acomete tampouco unha avaliación acaida de impactos acumulativos e sinérxicos. Aínda partindo da realidade de
que se está a tramitar a implantación do conxunto de parques antes referidos na zona xeográfica de referencia, o
estudo dos impactos acumulativos e sinérxicos incorporado como Anexo VI ao EIA non se pode considerar que
xustifique ou motive adecuadamente as conclusións ás que chega, nin que -na liña da xurisprudencia citada
anteriormente- considere a totalidade dos aspectos que deben ser considerados.
Dada a proximidade física entre os diferentes proxectos de parques, e por conseguinte a súa afección aos mesmos
espazos naturais, especies, patrimonio ou poboación, é precisa unha análise exhaustiva, ecosistémica e
participada que garanta un modelo de desenvolvemento rural equilibrado da zona afectada, no sentido do
disposto no artigo 46 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que
establece que calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable ás especies ou hábitats
dos espazos da Rede Natura 2000, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans, programas ou
proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no espazo, tendo en cuenta os
obxectivos de conservación.
Pola súa banda, a Rede de Autoridades Ambientais (Subgrupo de coordinación de órganos ambientais na
avaliación de impacto ambiental de proxectos de enerxías renovables), en documento de Alcance de estudo de
impacto ambiental de Proxecto de Parque Eólico Terrestre, recomenda que se a solicitude administrativa está en
tramitación, “no caso de que o mesmo ou diferentes promotores soliciten autorización administrativa de varios
parques cuxas evacuacións conflúan a unha mesma nova subestación ou requiran una mesma nova liña de
conexión coa rede de transporte de REE preexistente, sempre que o órgano substantivo que deba tramitar e
outorgar as respectivas autorizacións sexa o mesmo, para facilitar a avaliación dos efectos acumulados e
sinérxicos recoméndase a súa tramitación simultánea, a elaboración dun estudo de impacto ambiental único para
todos eles e solicitar a acumulación das correspondentes avaliacións de impacto ambiental nun único
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procedemento (artigo 57 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas).
 O carácter sensible medioambientalmente das áreas onde se prevé o desarrollo dos parques eólicos
e das súas infraestruturas comúns de evacuación e conexión
A DIRECTIVA 2014/52/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 16 de abril de 2014 pola que se modifica
a Directiva 2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados
sobre o medio ambiente indica respecto á localización dos proxectos:
“Debe considerarse o carácter sensible medioambientalmente das áreas xeográficas que poidan verse afectadas
polos proxectos, tendo en cuenta, en particular:
a) o uso presente e aprobado da terra;
b) a abundancia relativa, a dispoñibilidade, a calidade e a capacidade de rexeneración dos recursos naturais da
zona e o seu subsolo (incluídos o chan, a terra, a auga e a biodiversidade);
c) a capacidade de absorción do medio natural, con especial atención ás áreas seguintes:
i) humidais, zonas ribeiregas, desembocaduras de ríos,
ii) zonas costeiras e medio mariño,
iii) zonas de montaña e de bosque,
iv) reservas naturais e parques,
v) zonas clasificadas ou protexidas pola lexislación nacional; zonas Natura 2000 designadas polos Estados membros
en aplicación das Directivas 92/43/CEE e 2009/147/CE,
vi) áreas nas que xa se produciu un incumprimento das normas de calidade ambiental establecidas na lexislación da
Unión e pertinentes para o proxecto, ou nas que se considere que se produciu tal incumprimento,
vii) áreas de gran densidade demográfica,
viii) paisaxes e lugares con significación histórica, cultural e/ou arqueolóxica”.
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 nin dos proxectos eólicos que evacúan na mesma, nin se determina o grao de sensibilidade
e de resiliencia do territorio para acoller a totalidade dos proxectos que configuran o Plan industrial eólico do
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Clúster empresarial, tendo en conta a presencia xa doutros parques na contorna e a importancia dos recursos
hídricos e humidais afectados.
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 afectadas pola totalidade dos
parques eólicos e pola súa infraestrutura común de evacuación, afección severa e irreversible obviada tanto no
EIA como agora na DIA.
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.
Existen varios humidais, brañas e charcas afectadas pola instalación dos aeroxeradores. 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 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.
 A Necesaria Conectividade ecolóxica
A Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia establece no seu artigo 87
relativo á Coherencia e conectividade ecolóxica que:
1. Para mellorar a coherencia e a conectividade ecolóxica do territorio, a Administración autonómica fomentará na
súa planificación ambiental a conservación de corredores ecolóxicos e a xestión daqueles elementos da paisaxe e
áreas territoriais que resulten esenciais ou revistan primordial importancia para a migración, a distribución
xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de especies de fauna e flora silvestres, tendo en conta os
impactos futuros do cambio climático.
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2. A Administración autonómica outorgará un papel prioritario aos cursos fluviais, vías pecuarias, áreas de montaña
e outros elementos do territorio, lineais e continuos ou que actúan como puntos de ligazón, con independencia de
que ostenten a condición de espazos naturais protexidos.
Para garantir a conectividade e os intercambios ecolóxicos dos corredores fluviais hai que protexer os
terreos ribeiregos, aqueles que conectan o leito principal coa súa chaira de inundación (como os humedais:
lagoas e brañas no presente caso). Non se garante a necesaria conectividade ecolóxica entre os ríos e os
humedais da área de afección do proxecto nin destes entre sí que actúan precisamente como puntos de
ligazón para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de especies
de fauna e flora silvestres. Tampouco se garante a conectividade ecolóxica dos espazos da REDE NATURA
2000 e das propostas oficiais de ampliación desta.
Os humidais son áreas que permanecen en condicións de inundación ou con chan saturado con auga
durante períodos considerables de tempo. Aínda que este termo engloba unha ampla variedade de
ecosistemas, todos os humidais comparten unha propiedade primordial: a auga é o elemento crave que
define as súas características físicas, vexetais, animais e as súas relacións.
Por outra banda a Declaración ambiental estratéxica o Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de
Galicia-Costa, revisión de terceiro ciclo (2021-2027) recoñece literalmente:
“… 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”.
A fragmentación de hábitats configúrase como unha das principais causas de perda de biodiversidade. Para facer
fronte a estes procesos resulta necesario manter a conectividade ecolóxica do territorio tanto dun modo xeral
como mediante elementos específicos da paisaxe.
Un dos principais servizos ecosistémicos dos humidais é a cantidade e calidade de flora e fauna, denominada
diversidade biolóxica ou biodiversidade, que estes poden albergar.
A conectividade lonxitudinal vén marcada pola dirección dá corrente do río desde ou seu nacemento ata a
desembocadura, sendo a principal responsable dás características dás comunidades biolóxicas acuáticas e de
ribeira.
A conectividade transversal pola súa banda, vén definida pola conexión existente entre ou leito e a súa chaira de
inundación, como é ou caso que nos ocupa.
A conectividade fluvial é un atributo que caracteriza aos ríos en bo estado e por tanto un dos principais obxectivos
a conseguir como parte das obrigacións que establece a Directiva Marco da auga (DMA). Doutra banda, o
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incremento da continuidade fluvial é unha das estratexias craves na adaptación ao cambio climático dos
ecosistemas fluviais, de acordo con o establecido no Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC).
Máis aló da redución do tamaño dunha mancha de hábitat preexistente, esta pode quedar dividida en varios
fragmentos, de forma que á redución de superficie total de hábitat súmaselle a descontinuidade do mesmo no
espazo. As poboacións afectadas non só terán menos hábitat dispoñible, senón que ademais terán que atravesar
espazos transformados para moverse dun fragmento a outro.
Nunha paisaxe fragmentada o grao de illamento poboacional de cada especie afectada é diferente e particular, xa
que está determinado pola distancia que existe entre os fragmentos que habita, polo tipo de hábitat artificial que
separa devanditos fragmentos e pola capacidade de dispersión ou de movemento da especie en cuestión. En
definitiva, unha diminución da interconexión entre os fragmentos, separados por espazos transformados polas
actividades antrópicas, provoca que os parches tendan a funcionar como “illas biolóxicas” para aquelas especies
faunísticas con dificultades para atravesar os devanditos espazos. A diminución da permeabilidade dos espazos
transformados aos fluxos biolóxicos pode deberse ao aumento da distancia entre fragmentos, a unha máis severa
transformación dos devanditos espazos ou a unha combinación de ambos
Así, a conectividade preséntase como un atributo da paisaxe que se refire á permeabilidade que este presenta aos
fluxos biolóxicos e ecolóxicos. Por iso a conectividade do territorio é o que preocupa no caso dos parques eólicos
Monte Toural, Campelo e Bustelo. Non se garanten as conexións ecolóxicas entre os diversos humedais e cursos
fluviais como elementos de integración.
A isto hai que engadir a presencia de especies en perigo de extinción que consonte á normativa vixente.
IV.- IMPACTOS AMBIENTAIS SEVEROS
O proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta tensión LAT
220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145)
1.- Ausencia da relación de Bens e Dereitos Afectados (RBDA). As persoas afectadas polo tanto descoñecen a súa
condición como tal e non realizan as correspondentes alegacións no trámite de participación pública coa
conseguinte indefensión.
2.- Afección paisaxística moi severa. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO E INCUMPRIMENTO DO CONVENIO
EUROPEO DA PAISAXE. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO NA ENTORNA NO PARQUE NATURAL FRAGAS DO
EUME
• A área de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) Fragas do Mandeo, sitúase ao norte do apoio 1 da L.A.T. 220 SET
PE Gato-SEC Mesón e da subestación colectora Mesón 220/132 kV, situándose ao norte das máquinas dos Parques
eólicos Felga e Feás, da liña eléctrica LAT 220 kV PE Fontella-Feas-Seselle-SET Abegondo e da subestación Feás,
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con un impacto paisaxístico moi severo e inasumible. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO NA ENTORNA NO
PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME.
• O Mirador do Monte Medela situado a uns 245 m ao sur do apoio 50 da L.A.T. 220 SET PE Gato-SEC Mesón e
situado ao noroeste das máquinas do parque eólico Legre e da subestación Legre e ao norte da LAT 400 kV Mesón
do vento-Teixeiro-As Pontes.
• Capela de San Xoán do Coto localizada no Miradoiro de Monte Medela.
• AEIP Monte Xalo (non avaliado no EIA)
• Miradoiro de Bandoxa situado a 350 m ao norte do apoio 9 da liña proxectada e localizado ao nordés das
máquinas do parque eólico Seselle, ao suroeste das máquinas do parque eólico Felga e ao norte da LAT 220 kV do
parque eólico Fontella-Feas-Seselle-SET Abegondo.
• Miradoiro de Rodeiro que se atopa a 1.293 m ao sur do apoio 6 da L.A.T. 220 SET PE Gato-SEC Mesón e está
situado ao suroeste das máquinas do parque eólico Gato, ao oeste das máquinas do parque eólico Fontella, ao
nordés das máquinas do parque eólicoSeselle, ao sur das liñas eléctricas LAT 220 kV PE Fontella-Feas-Seselle- SET
Abegondo, LAT 132 kV PE Friol-Pena Ombra-SET Gato e ao norte da LAT 400 kV Mesón do vento-Teixeiro-As
Pontes.
3.- Afección severa a roteiros e XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO NA SÚA ENTORNA
• PR-G 117 Roteiro dá Fraga aos Muíños, sitúase a uns 1.000 m ao sur da traza, este roteirovese atravesada pola
liñas eléctricas LAT 220 kV Mesón do vento-Sidegasa e LAT 220 Kv Belesar-Mesón do vento, localízase ao sur da
LAT 400 kV Mesón do vento-Teixeiro-As Pontes e ao norte da LAT 220 kV Mesón do Vento-Portodemouros, sitúase
entre dúas máquinas do parque eólico Monte San Bartolomé, ao leste das máquinas do Parque Eólico e da
subestación de Solpor e ao oeste das máquinas do parque eólico Legre.
•PR-G 101 Roteiro Mariñán Costa dá Égoa situada a un 2,8 km ao noroeste da traza da L.A.T. 220 SET PE Gato-SEC
Mesón, véndose atravesada polas LAT 220 kV Sabón-Mesón do Vento e LAT 66 kV Conexión MES RAL 66, sitúase ao
norte das liñas eléctricas LAT 220 kV Meirama-Mesón do vento e LAT 220 Kv Belesar-Mesón do vento e ao sur da
LAT 220 kV Belasar-Sabón, atópase ao leste das máquinas do parque eólico e a subestación As Encrobas e ao
nordés das máquinas do parque eólico Meirama.
•PR-G 35 O Río dos Dous Nomes sitúase ao nordés da L.A.T. 220 SET PE Gato-SEC Mesón a un 2,8 km, ao sur deste
roteiro localízanse as máquinas do Parque Eólico Felga e a liña eléctrica LAT 220 kV PE Fontella-Feas-Seselle-SET
Abegondo, ao sueste localízanse as máquinas do Parque eólico e a subestación Feás.
A Xunta de Galicia está permitindo ao lobby eólico inzar eólicos e liñas de alta tensión por todas partes. O Feísmo
Paisaxístico que se xenera é inasumible a afecta ao benestar dás familias que viven, residen e/ou traballan nos
núcleos rurais afectados.
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•Afección severa a espazos como:
Concello de Oza-Cesuras


SM.16. Ruta da Agra.



Ruta BTT Monte do Gato - SM.15.



Senda fluvial en el Río Mendo.

Concello de Mesía


Ruta A Fraga dos Muiños.

Concello de Carral


Ruta de Costa da Égoa.

Bens de Interés Cultural


TORRE DA CERCA.

Concello de Abegondo:


Igrexa de Santa Eulalia de Leiro

Concello de Carral:


Castro de As Travesas

Concello de Coirós:


PETROGLIFO DE COTÓN DE FURREIRO 1. Ubicado en Santa María de Ois (Sta. María).



PETROGLIFO DA FONTE DE OSO 2. Ubicado en Santa María de Ois (Sta. María).



PETROGLIFO DE PENA FURADA. Ubicado en Santa María de Ois. (Sta. María).



PETROGLIFO DE A LOMBA 5. Ubicado en Santa María de Ois. (Sta. María).



Castro de Espenuca

Concello de Mesía:


Capela do Hospital de Bruma.

Concello de Órdenes:


Capela de Sta. Bárbara (Sto. Cristo da Misericordia)



Capela de San Xoán



Capela da Nosa Señora das Mercedes



Muiño da Canle
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Muiño do Pereiro



Muiño de Cancelada



Muiño de Vilariño

Concello de Oza-Cesuras:


Museo etnográfico.



EDIFICIO DEL SANATORIO TUBERCULOSO O'PARAXÓN.



CASTRO DE CESURAS. Ubicado en Dordaño (Santa María)



CASTRO DE CASTELO. Ubicado en Dordaño (Santa María)



CASTRO DE ARES. Ubicado en Trasaquelos (San Salvador)



CASTRO DE CINES. Ubicado en Cins (San Nicolao)



CASTRO DE VILAR DE COMA. Ubicado en Carres (San Vicenzo)



CASTRO DE CABREIRA. Ubicado en Trasaquelos (San Salvador)



Senda fluvial no Río Mendo. O proxecto afecta de forma moi severa ás poboacións de Barbeiro, Regueira,
Coiro, Ponte e Burricios.

Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
4.- Afección moi severa e danos irreversibles para a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO NA RESERVA DA BIOSFERA E NA SÚA ENTORNA. ACUMULACIÓN SEVERA DE
INFRAESTRUTURAS EÓLICAS E LIÑAS DE EVACUACIÓN.
O trazado aéreo da liña, o primeiro tramo subterráneo e a maior parte do segundo tramo subterráneo atópanse
na reserva da biosfera Mariñas Coruñesas eTerras do Mandeo, na provincia da Coruña, principalmente en zona de
transición, cruzándose en catro ocasiones con zonas tampón, e con afección ao humedal Brañas do Deo.
Na zona tampón prodúcense cruzamentos cos cauces e afectando de maneira severa e irreversible á
conectividade ecolóxica tanto lonxitudinal como transversal como o Río Miñatos e o afluente do río Miñatos, o Río
Mendo e un afluentes do Río Mendo, o Río Mero e o Rego do Batán de Mandaio. Ademais cómpre salientar que a
promotora obvia a afección a conectividade ecolóxica transversal.
En canto ás Reservas da Biosfera, o proxecto afecta á Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo”, sobre a que se atopa a maior parte do trazado da liña de alta tensión proxectada a LAT 220 SET PE GatoSEC Mesón. Sobre este territorio sitúanse 8 máquinas do parque eólico Feás, 4 máquinas do parque eólico Felga, 5
máquinas do parque eólico Gato, 3 máquinas do parque eólico Penas Boas, 4 máquinas do parque eólico Fontella,
7 máquinas do parque eólico Seselle, 6 máquinas do parque eólico Legre, 1 máquina do parque eólico Monte San
Bartolomé e 3 máquinas do parque eólico As Encrobas, un total de 41 máquinas. Así mesmo, nos terreos deste
espazo atópanse varias subestacións, a de Feás, Gato, Seselle, Legre, Mesón do vento-Travesas e As Encrobas
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Abegondo. Dentro do ámbito este territorio vese atravesado pola LAT 220 kV PE Fontella-Feas-Seselle-SET
Abegondo, pola maior parte do trazado da LAT 66 kV Conexión MES RAL 66 e da LAT 220 kV Meirama- Mesón do
vento, por unha banda do trazado das seguintes liñas eléctricas LAT 132 kV PE Friol-Pena Ombra-SET Gato, LAT
400 kV Mesón do vento-Teixeiro-As Pontes, LAT 220 kV Mesón do Vento-Sidegasa, LAT 220 Kv Belesar-Mesón do
vento, LAT 220 kV Mesón do Vento-Portodemouros, LAT 400 kV Cartelle -Mesón do vento, LAT 400 kV Mesón do
vento- As Pontes, LAT 66 kV Mesón do Vento-Bergondo, LAT 220 kV Belasar-Sabón, LAT 220 kV Sabón-Mesón do
Vento e por unha pequena parte do trazado das liñas eléctricas LAT 220 kV Mesón do Vento-Santiago, LAT 220 kV
Vimianzo-Mesón do Vento, LAT 220 kV PE Campelo-SET Mesón do Vento, LAT 66 kV MES 43 e a LAT 220 kV Mesón
do Vento- Dumbría.
Cómpre ter en conta que proxectos como o do parque eólico Pena Ombra, as estruturas do proxecto localízanse
en zona núcleo e tampón dentro de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e en zona tampón e de transición
dentro de Terras do Miño.
Non esquecer que o proxecto do parque eólico Monte do Cordal que evacua nesta Liña de alta tensión afecta a
zonas núcleo da Reserva da Biosfera Terras do Miño e á proposta da ampliación da Rede Natura como a Serra da
Cova da Serpe.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
4.- Afección moi severa aos recursos hídricos e a humedais. Quebra da conectividade ecolóxica lonxitudinal e
transversal.
O proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV afecta de
forma severa a:


Rego de Fontao



Río Samo



Rego Carboeira



Encoro de San Cosmade



Río Buxán



Río Vexo



Río Barces Barces



Río Travieso



Río



Rego da Graña

Villasenin



Afluente do Río Miñatos



Río Cabrón



Afluente do Río Mendo



Río Mero



Rego da Gafa



Río Miñatos



Afluente



Río Mendo



Río Govia



Río Mandeo

de

Portigo

de





Afluente do Rego do
Castañal



Afluente do Rego da
Fraga
Afluente

do

Río



Rego

de

Vorducedo

Pequeno
Rego

da

Furoca



Rego dos Santeiros

Mourelos



Rego dos Outeiros

Rego de Mourelos



Río Carnes



Rego do Inferno
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do





Rego do Porto



Rego do Corveiro



Afluente innominado do
Río da Furoca

Hai que destacar a severa afección que se produce no río Miñatos e nos seus afluentes, sobre o río Mendo e os
seus afluentes e sobre o rego do Batán de Mandaio e sobre o río Mero, afectados pola Subestación Gato - L.A.T.
220 kV Fontella- Seselle-Abegondo- L.A.T. 220 kV Friol-Pena Ombra-Gato - Parque Eólico Felga.
Tamén cómpre resaltar a severa afección á vexetación de ribeira, afección que se considera irreversible porque
procédese a súa eliminación.
Así a promotora indica no EIA:
“Del total de superficie ocupada por frondosas bajo la calle de la línea (42.268 m2) será necesario proceder a la corta
del 35% de esta superficie (14.894 m2)…”.
Reitérase a afección severa que se produce aos terreos ribeiregos e humedais dos ríos Miñatos (apoios 1 a 10),
Mendo (apoios 11 a 23), Carboeira (apoios 24 a 32), Mero (apoios 33 a 72) eTravieso (apoios 73 a 78). Existe unha
afección severa a humedais, aínda que non estén recollidos no Catálogo de Humedais de Galicia.
Non se garante a conectividade ecolóxica destes coa Rede Natura 2000, as Brañas do Deo, a Braña da Boquela
e á Braña de Pardiñas.
Cómpre ter en conta non só a conectividade ecolóxica lonxitudinal dos cauces, senón que tamen hai que ter en
conta a conectividade ecolóxica transveral sobre os humedais e zonas ribeiregas.
5.- Afección severa á vía histórico – cultural Camiño de Santiago. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO.
Que as infraestruturas eólicas fiquen de espaldas ao camiñante non impide a xeración de feísmo paisaxístico nin a
afección severa ao turismo e á hostalería.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
6.- Afección severa aos hábitats e danos irreversibles xa que se eliminan de forma definitiva.
As estruturas proxectadas, a LAT 220 kV SET P.E. GATO–SEC MESÓN e a SUBESTACIÓN COLECTORA MESÓN
220/132 kV, localízanse sobre os hábitats 15268, 16991, 16793, 16742, 16590, 16110, 16590, 15268, 16742 4020,
4030, 91E0, 9230, 4090…etc.
A apertura de viais, rúas, apoios, os accesos a estes e plataformas e a acumulación doutras infraestruturas eólicas
e liñas de evacuación proxectados xera un prexuizo irreversible para os hábitats.
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Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
7.- Afección severa para a Rede Natura 2000 e á necesaria coherencia desta.
ZEPVN e ZEC Betanzos-Mandeo
ZEPVN Río Tambre

8.- Afección severa ao patrimonio e descontextualización deste. O patrimonio auditivo e olfativo sin avaliar. A
arqueoloxía da Paisaxe sin avaliar. O patrimonio cultural inmaterial sin avaliar.
Mámoa de O Abelar 9 GA15001036, Camiño A Coruña – Lalín / Camiño da San Bertolomeu GA15001050, Mámoa de
O Abelar 13, GA15001, Mámoa de O Abelar 14 GA15001, Mámoa de O Abelar 16, GA15001, Castro de Figueiredo
GA15026012, Mámoa de Marcos do Monte Medela GA15026 e o Camino de Santiago.
9.- Impúganse expresamente o estudo de avifauna por basearse en referencias bibliográficas obsoletas.
10.- Afección severa a Paisaxes identitarias e/ou simbólicas para as familias que viven, residen e/ou traballan nos
núcleos afectados polo proxecto como:
O monte do Pereirón (219 m) e o Petón (338 m) en Paderne, o monte da Espenuca (291 m) en Coirós, Pena Moura
(554 m) e o Brueiro (526 m) no anteriormente denominado Oza dos Ríos, Montevello (347 m) no anteriormente
denominado Cesuras e Castro Maior (472 m) en Abegondo. Os vales estreitan o seu leito e as pendentes
aumentan. Existe un segundo nivel de aliñacións montañosas, por encima dos 400 m, que dan paso á
áreaoriental, con elevacións como os montes do Gato (557 m) e Felgar (512 m) en Coirós, o Outeiro da Zanca,
O Proxecto do parque eólico Pena da Cabra:
O proxecto eólico Pena da Cabra prevé a instalación do parque eólico á beira da Rede Natura 2000, ZEC E ZEPV
Serra do Careón.
A serra do Careón, pertencente á Dorsal Galega, é un 28isponi cordal montañoso de perfil en chanzos e amesetado
e relevos suaves, cuxa máxima altitude non alcanza os 800 m s.n.m. (O Careón, 798 m; Pena Armada, 760 m) e está
cuberto por extensas áreas de matogueira. O río Furelos, afluente do Ulla, xuntamente cos numerosos pequenos
afluentes da súa cabeceira, que nacen tanto nos montes do Bocelo como no Careón, presenta unha baixa
sinuosidade e un caudal considerable (media anual de 6,36 m3/seg). Desde este río esténdese, sobre todo cara ao
sueste de Melide, unha ampla chaira de nivel aquitaniano. Esta chaira sitúase sobre un substrato pétreo de gran
dureza, responsable desta morfoloxía chá, que se conservou ata hoxe sen verse afectada por movementos
tectónicos. A área, coñecida como “Gándaras de Melide” está cuberta tamén por amplas matogueiras
variablemente higrófilas.
A elevada singularidade da área reside no substrato litolóxico, que constitúe o afloramento de rochas ultrabásicas
máis extenso do noroeste ibérico, esténdese entre o sur de Melide e os arredores de Sobrado. A área está
atravesada por masivas pero complexas bandas de anfibolitas, rochas ultrabásicas serpentinizadas e rochas
metabásicas en facies granulítica, que son substituídas por gneis de biotita máis ao oeste do espazo natural. Parte
da área foi incluída polo Instituto Geológico y Minero de España no rexistro de Puntos de Interese Xeolóxico, e
constitúe o PIG C-17 (“Pregamentos tombados no complexo ultrabásico de Melide”), rasaltándose a aparición de
rochas ultrabásicas serpentinizadas, anfibolitas en flocos e anfibolitas granatíferas, así como a existencia dos
pregamentos en rochas deste tipo e a singular tectónica.
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A área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabro-atlántica, e
adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático oceánico continental, cunha precipitación media de
1.629 mm, concentrada entre os meses de decembro e febreiro, e unha temperatura media de 10,8 ºC.
En xeral, o espazo atópase na serra do Careón e que pertence á dorsal galega. O seu relevo xeral é suave e de
meseta con chanzos. A área protexida protexe tamén ribeiras ao leste desta serra, ás do río Furelos e río Seco na
cunca hidrográfica do Ulla.
Unha parte da área protexida correspóndese co río Furelos e a súa ribeira desde o norte de Toques, comezando
no seu afluente do rego da Vela nos montes de Bocelo. Neste treito protéxese tamén unha parte da Pena Grande.
Este rego ao chegar á raia entre Toques e Melide únese á outra área protexida. Esta é todo o oeste dos concellos
de Toques, Melide e Santiso; que teñen protexidos toda a súa parte da serra do Careón e proximidades. En Melide
e Santiso o río Furelos actúa xa como límite ao oeste do espazo protexido. Outros regos que inclúe o espazo son o
rego de Lamares, de Guillamil e Irago, e que son afluentes do Furelos. Outro é o río Seco, que se atopa ao leste do
espazo. Alí atópase a lagoa de Quintás coa súa presa. Ao sur o espazo remata con parte da ribeira do Ulla. O norte
a serra de Careón continúa cos montes do Corno do Boi.
Atópase no dominio de complexos alóctonos da zona de Galicia Tras-Os-Montes do macizo Ibérico. Nesta área
atópanse substratos de metagrabos, anfibiolitas, rochas ultrabásicas ou metasedimentos que se formaron
durante o sistema ordovícico e devónico. Nalgúns punto de ribeira hai deposicións aluviais menores. A área está
dominada polas bandas de anfibolitas, as ultrabásicas serpentinizadas e rochas metabásicas con facies
granulíticas. As rochas metabásicas no oeste mudan e conteñen gneis de biotita. De feito, esta floración de rochas
ultrabásicas é o máis significativo do noroeste peninsular. Vai desde Sobrado ata o sur de Melide e está
catalogado como PIG C-17: Pregamentos tombados no complexo ultrabásico de Melide.
Os hábitats dominantes son os de cumes suaves de montaña, de baixa pendente, onde domina a vexetación de
matogueira. Destacan as floracións nas rochas ultrabásicas, e que domina este espazo.
Debéranse avaliar os impactos acumulados e sinérxicos do parque eólico e as súas infraestruturas asociadas de
evacuación (incluída a Subestación de destino do parque eólico Gato), 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 29isponible 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.
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
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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, entro outros
mecanismos está a avaliación ambiental de proxectos que debe cumprir con todos os requisitos indicados na
normativa vixente.
Cómpre lembrar que o proxecto eólico prevé 6 aeroxeradores, 3.210 metros de viais e 4.759,00 m de gabias de
cableado, ao que hai que engadir a futura liña de evacuación, os apoios e os accesos a estes. Por tanto, o impacto
sobre os hábitats prioritarios e de interés comunitario é inasumible.
Cómpre resaltar a importancia das turbeiras da Serra do Bocelo. Véxase: Formación de turberas en la Sierra de
O Bocelo. Relación con las condiciones paleoambientales del holoceno Relationship between peat formatíon and
holocene environment conditions in Sierra do Bocelo (NW Spain) TABOADA CASTRO, M. T.; AIRA RODRIGUEZ, M.]. Y
DIAZ-FIERROS, F.
O Proxecto do parque eólico Penas Boas:
 Incompatibilidade do proxecto coa Reserva da Biosfera:
As estruturas do proxecto localízanse en zona de transición e tampón dentro de Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, á beira da zona núcleo Brañas do Deo, a máis próxima, polo que os prexuizos ambientais son
significativos e severos.
A localización das estruturas do proxecto en zona de transición e tampón considérase incompatible con este
espazo protexido.
 Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá Auga (DMA).
AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A NON AFECCIÓN AOS
ACUÍFEROS E A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA TANTO SUPERFICIAIS COMO SOTERRADAS
Cruzamento e afección severa ao Rego de Cadaval, localizándose así mesmo algún tramos de vial a acondicionar
cara á torre anemométrica e a súa gabia de cableado asociada en Zona de Policía de Augas do rego innominado
localizado ao norte da máquina 01 recolleito no plan do concello de Aranga.
A gabia de interconexión crúzase unha vez co Rego de Cadaval e dúas veces co Río Vexo. En Zona de Policía de
Augas (100 metros) do Rego dos Paraños localízase un tramo de gabia de cableado duns 10 metros.
Para dar acceso ás máquinasa empresa promotora prevé crear novos viais ata a localización das máquinas por
cuxas cunetas se proxecta a gabia de cableado existindo por tanto un cruzamento dun tramo de vial de nova
execución e a súa gabia de cableado asociada co Rego de Cadaval nun punto no que este curso fluvial é de
carácter permanente e con algunha vexetación de ribeira que pode verse afectada.
En Zona de Policía de Augas (100 metros) localízanse as actuacións asociadas aos viais do parque eólico.
Ao oeste e norte da máquina 01 localízase o Río Vexo. Ao leste atópase o nacemento de varios regos afluentes do
Río Mandeo.
A gabia de interconexión crúzase unha vez co Rego de Cadaval e dúas veces co Río Vexo.
A distribución dos principais elementos do parque segundo as concas vertentes é a seguinte:
• Río Vexo: torre anemométrica e parte das estruturas asociadas á máquina 01.
• Rego de Cadaval: centro de seccionamiento e control, parte das estruturas asociadas á máquina 01, a máquina
02.
• Rego do Muíño: as máquinas 03 e 04.
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 Afección severa e incompatible co réxime de humidais da zona do proxecto:
A propia empresa recoñece a abundancia de lagoas e humidais, de afloramentos e charcas naturais e regos que se
alimentan de mananciais que van aflorando no terreo. Polo tanto, a afección do proxecto eólico aos recursos
hídricos é severa e incompatible coa conservación e non afección a estes.
Indica a empresa promotora: “En cuanto a las zonas incluidas en el catálogo gallego de humedales hay que decir
que en la zona del parque eólico no hay ninguna presente. El humedal más cercano a las máquinas del parque
eólico, denominado Braña de Ulloa-1, se sitúa a unos 100 m al noreste del aerogenerador 04. Es necesario destacar
que el humedal denominado Braña de Ulloa-1….”. Ademais de ser unha contadicción coa realidade física dos
terreos afectados é evidente que non se instala sobre ningún humidal inventariado porque non Inventario de
Humidais de Galicia non existe ningún, xa que a día de hoxe non consta ningún como así o recoñeceu o
Subdirector de Espazos Naturais, Tomás Fernández – Couto Juanas en data de 22/03/2021: “A día de hoxe non hai
ningunha resolución de inclusión publicada no Diario Oficial de Galicia, polo que non hai ningunha zona húmida
inscrita no Inventario de Humidais de Galicia”.
Ao sueste do parque eólico existe unha proposta para incluír dentro da superficie ocupada por Rede Natura, o LIC
Brañas do Deo, que inclúe nos seus límites total ou parcialmente varios humidais catalogados, sendo a Braña de
Ulloa-1 o máis próximo. Os límites desta zona de ampliación sitúanse a escasos 100 metros ao leste da posición da
máquina 04, a máis próxima, e o humidal catalogado máis próximo a uns 100 m ao nordés.
 Afección moi severa e incompatible cos Hábitats dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio
de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres:
HIC 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix
HIC 4030 Queirogais secos europeos e HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga
HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga Medio
7110* hábitat de turbeira. Prioritario.
 Afección á Rede Natura 2000:
Dentro destes espazos protexidos, o máis próximo, é a Zona de Especial Protección dos valores Naturais (ZEPVN)
denominada Betanzos-Mandeo que se localizan a uns 4 quilómetros ao norte da máquina 01.
 AFECCIÓN MOI SEVERA E INCOMPATIBLE COA PAISAXE. FEÍSMO PAISAXÍSTICO E AFECCIÓN SEVERA AO
TURISMO E AO BENESTAR DAS FAMILIAS QUE RESIDEN NA ENTORNA QUE CONSTITÚE O SEU MEDIO
DE VIDA.
Acumulación de estacións eólicas e as súas infraestruturas asociadas na mesma área xeográfica.
PE Felga
PE Gato
PE Feas
PE Fontella
PE Seselle
Desde a maioría dos terreos onde será visible o novo parque eólico será visible algún dos outros parques eólicos
en tramitación, sendo en moitas ocasións máis dunha infraestrutura a que resulta visible desde cada punto,
sendo en particular moi alta a coincidencia da conca visual do Parque Eólico Penas Boas coas concas dos parques
eólicos Fontella e Feas. Esta manchea de infraestruras eólicas de xeito desordeado sobre o mesmo territorio
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produce feísmo paisaxístico e afecta ao benestar das familias. Desde o punto de vista paisaxístico e turístico o
impacto é inasumible. Ao anterior hai que engadir outras infraestruras xa presentes no territorio e que afectan
tamén á calidade de vida e o benestar dás familias como son:
*A estrada nacional N-VI e a autovía A-6.
* As estradas AC-203 e CP-0302 que tamén se verán afectadas en sentido norte e sur respectivamente.
*As estradas CP-3203, AC-231 e AC-151.
* Polígono industrial Curtis-Teixeiro, localizado a uns de 5,3 km ao sueste da zona de implantación. Todas estas
infraestruturas tamén son fonte de ruido e incomodidade para as familias que habitan nos núcleos.
Ademais de non avaliarse o impacto global, acumulado e sumativo de todas as infraestruturas, o certo é que a
fragmentación do territorio é sumamente excesiva e inasumible para os seus habitantes. Esta situación a medio e
longo prazo provoca éxodo poboacional e aldeas baleiras, ficando o rural no abandono.
O éxodo da poboación é un impacto non avaliado pola promotora.
 Afección severa aos miradores e roteiros de sendeirismo.
A AEIP Fragas do Mandeo localízase a un 7,3 km en dirección noroeste. Ao leste, a un 13,5 km, sitúase o
denominado Río Parga-Guitiriz, estando máis afastado, a un 14 km en dirección norte, o AEIP Mosteiro de
Monfero.
Desde boa parte destas áreas serán visibles as máquinas dos parques eólicos. Do mesmo xeito que na AEIP Fraga
dás Barbudas e Val do Cambás.
Tanto o AEIP Río Parga-Guitiriz como o Mosteiro de Monfero veranse afectadas.
A menos de 15 km da zona de implantación do parque eólico localízase o Roteiro dá Auga de Guitiriz (PR- G 99),
situada no concello de Guitiriz, e o roteiro O Río dos Dous Nomes (PR- G 35), localizada no concello de Coirós.
 Afección severa ao Camiño de Santiago:
Camiño Norte, Ruta da Costa e Camiño Inglés. Incremento do feísmo paisaxístico e impacto severo sobre o
turismo e o benestar das familias.
O Parque eólico Monte do Cordal
 Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá Auga (DMA).
Ausencia dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que garanta a non afección aos acuíferos e á
calidade das masas de auga.
A zona obxecto de estudo desenvólvese nas elevacións do Monte De Riba dás Chousas e Cordal de Silvela (zona
Norte do parque eólico), e O Penedo (zona Sur do parque eólico). Estas elevacións pertencen á conca do Río Miño,
estando todos os terreos dentro das subcuencas denominadas Parga, Narla e Pontellón de Outeiro.
Esta zona localízase en sistema de explotación Miño Alto, subsistema Lugo, para a Demarcación Hidrolóxica MiñoSil.
Conca Rego dá Fraga: aeroxeradores 01 e 02; a zona de provisións e o vial de acceso aos aeroxeradores 01 e 02 así
como a gabia de cableado asociada.
• Conca Rego dás Cancelas: aeroxeradores 01, 02, a zona de provisións e parte 04, 05 e 06; a maior parte dos viais 1
e 2; a gabia de unión de pártea Norte coa Sur do parque; vial 3 e parte do vial 4.
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• Conca Río Catasol: parte inicial e media do vial que conduce aos aeroxeradores 01 e 02, así como a súa gabia
asociada, e a plataforma Este de o aeroxerador 04.
• Conca sen nome: o vial de acceso ao aeroxerador 04, o propio aeroxerador e as súas plataformas, o centro de
seccionamiento e control e a maior parte da gabia de cableado de unión coa SET do PE Friol.
• Conca Rego de Candaíde: a parte final da gabia de cableado de unión coa SET do PE Friol.
 Afección moi severa a Humidais:
Indica a promotora que: “En referencia a las zonas incluidas en el Catálogo Gallego de Humedales cabe destacar
que en la zona de implantación del parque eólico no existe ningún humedal inventariado”. O cal é obvio, porque no
Inventario galego de Humidais non se chegou a inventariar nunca ningún humidal. Non obstante, a realidade
física debe terse en conta e ser obxecto de avaliación ambiental.
 Afección á Rede Natura. Ausencia dun informe de repercusións sobre a Rede Natura.
ZEC “Serra do Careón” (ES1110014), a unos 4.258 metros del aeroxenerador más próximo.
Segundo a memoria de Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia de 2011, a zona de implantación
queda á beira das zonas que poden formar parte da ampliación de Rede Natura no futuro. A zona máis próxima
sería Serra dá Cova dá Serpe, a uns 2 quilómetros ao Oeste do aeroxerador máis próximo, e a uns 420 metros da
gabia de conexión do parque eólico de Monte do Cordal coa subestación do PE Friol, afectando por tanto a
hábitats propios da REDE NATURA.
 Afección severa e incompatible coa Reserva da Biosfera Terras do Miño:
En referencia ás Reservas da Biosfera, a zona de implantación do parque eólico localízase dentro da Reserva da
biosfera Terras do Miño. Todas as infraestruturas do parque eólico Monte do Cordal asíntanse dentro de zona
tampón da Reserva da Biosfera.
As zonas núcleo desta Reserva da Biosfera coinciden basicamente coa ZEC Parga-Ladra- Támoga, polo que todo o
exposto anteriormente sobre a posibilidade de afección á ZEC Parga-Ladra- Támoga é aplicable para a Reserva da
Biosfera Terras do Miño, polo que a afección é moi importante.
No documento denominado Terras do Miño. Candidatura a Reserva da Biosfera si que se recolle como
ameaza para este espazo protexido a presenza de parques eólicos naqueles casos nos que a localización dos
mesmos non foi exposta buscando a sustentabilidade dos hábitats existentes.
 Afección moi severa ao bosque autóctono galego:
A afección ao bosque autóctono galego é inasumible e totalmente incompatible e implica a vulneración flagrante
do artigo 2 da Directiva de Hábitats. A promotora non indica nin valora a afección severa ás carballeiras, non
indica cantos carballos se van a talar e cal vai a ser o impacto global sobre as masas de bosque autóctono galego
tendo en conta que existe o deber legal de manter estes hábitats nun estado de conservación favorable, e polo
tanto non poden ser eliminados nin degradados
 Afección moi severa e incompatible coa avifauna:
Afección moi severa e incompatible coa avifauna Circus pygargus Circus cyaneus Rhinolophus ferrumequinum
Myotis myotis e outras moitas especies dada a proximidade da Rede Natura Das especies de avifauna potencial
inventariadas 2 especies están catalogadas como Vulnerable (valor de calidade alto), correspondendo ao Circus
pYgargus e ao Bubo bubo. Respecto a quirópteros, e seguindo o mesmo criterio anterior, aparecen 4 especies que
presentan valor de calidade alto, correspondendo ao Myotis mistachus, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis
beschsteinii e Myotis Emarginatus.
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Entre os endemismos noroccidentais ibéricos da área é preciso citar a píntega rabilarga (Chioglossa lusitanica),
e o lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), incluídos no anexo II da Directiva hábitats. Tamén están presentes o
Lissotriton boscai, a Ra iberica, e a Ra temporaria subsp. parvipalmata, tamén endémicos da península Ibérica, e
algúns elementos eurosiberianos, como o Lissotriton helveticus.
Entre a avifauna destaca especialmente a existencia de poboación nidificante de Circus pygargus, a
relativamente recente cría de cegoña branca ( Ciconia ciconia), e a presenza no verán e outono do sisón (Tetrax
tetrax), pequeña ave esteparia que polo menos ata hai uns anos reproducíase no Careón, o mesmo que a
infrecuente bisbita campestre ( Anthus campestris). A culebrera europea ( Circaetus gallicus), o azor ( Accipiter
gentilis), o gavilán ( Accipiter nisus), o peneireiro ( Falco tinnunculus), o alcotán ( Falco subbuteo), e o falcón
peregrino (Falco peregrinus), son outras rapaces observadas na área.
Compoñentes destacados da fauna de mamíferos son o Galemys pyrenaicus e a Lutra lutra.
 Afección moi severa a Hábitats dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres:
HIC 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix HIC 9230 Robledais
galaico-portugueses con Q. robur e Q. pyrenaica HIC 4030 Queirogais secos europeos e HIC 4090 Queirogais
oromediterráneos endémicos con aliaga HIC 4030 Queirogais secos europeos Medio HIC 4090 Queirogais
oromediterráneos endémicos con aliaga Medio 7110* hábitat de turbeira. Prioritario.
 Impacto paisaxístico moi severo:
Afección severa e incompatible coa paisaxe. Impacto inasumible desde o punto de vista turístico.
Respecto ao Camiño de Santiago, o tramo máis próximo, correspondente a unha etapa do Camiño do NorteCosta, discorre a 1 quilómetro aproximadamente ao Oeste do parque.
Así mesmo, a un 9,3 km ao Sur discorre un tramo do Camiño do Norte-Interior.
O AEIP máis próximo á zona de estudo é a denominada Serra do Careón, a 4,2 quilómetros ao Suroeste do
aeroxerador máis próximo. O AEIP Río Furelos localízase a 5,8 quilómetros ao Suroeste, incluíndose neste último
o lugar de interese paisaxístico da
Fervenza dás Brañas. O AEIP San Paio de Narla no cal se inclúe o lugar de interese paisaxístico da Fortaleza de San
Paio de Narla ó Torre de Xiá, localízase a uns 6,4 quilómetros ao Sueste. A uns 9 quilómetros ao Oeste atópase o
AEIP da Lagoa de Sobrado e os lugares de interese paisaxístico da Lagoa de Sobrado, Mosteiro de Sobrado e
Carballeira dá Casa do Gado. Finalmente, a uns 12,5 quilómetros ao Norte atópase a área de interese paisaxístico
Río Parga-Guitiriz, co lugar de interese paisaxístico denominado Roteiro dá Auga.
Tres dos miradoiros localízanse dentro das instalacións de parques eólicos, como o Miradoiro de O Careón (a 11
km ao Sur), o de Cova dá Serpe (5,3 km m ao Norte) e o de Coto de Anduriña (12 km ao Suroeste). O miradoiro
máis próximo é o chamado Cova dá Serpe, que se sitúa a un 5,3 km m ao Norte da máquina 01. Outro miradoiro
moi próximo é o Miradoiro de San Cidre, localízase a un 7,8 km ao Suroeste da zona de implantación. Este
miradoiro posúe un alto número de potencial de observadores, localizándose a ermida de San Cidre, e sendo un
lugar recoñecido localmente pola peregrinación co patrón dos Labradores o día 15 de maio. Ademais, discorre
polo carreiro PR- G 167 Roteiro dá Ermida.
 Roteiros especificados no Catálogo de Paisaxes de Galicia:
PR- G 168 Roteiro dúas Megalitos, PR- G 166 Fervenzas de Toques, PR- G 167 Roteiro dá Ermida, e PR- G 99 Rota
dá Auga de Guitiriz. Desde os roteiros PR- G 166 e PR- G 167 será visible o parque eólico desde ningunha parte do
seu percorrido. Sí que será visible tamen desde PR- G 99, pero a unha distancia duns 12,5 quilómetros o cal
practicamente fai que non se distinga a instalación eólica. Por último, desde o roteiro PR- G 168 sí que será visible
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en parte do seu percorrido, existindo tramos deste carreiro dentro da área de afección paisaxística alta, aínda que
discorre a unha distancia de entre 4,6 e 7,8 km das estruturas do parque.
Finalmente destacar que existe unha área recreativa, a de Carballo, situada entre o p. k. 5 e o p. k. 6 da estrada
LU-934, ao sueste da zona de implantación do parque eólico desde a que potencialmente serán visibles todas as
máquinas do parque.
 Outros parques na entorna. Falla de avaliación global, sumativa e acumulada dos impactos
ambientais de todas as infraestruturas e as liñas de evacuación. INCREMENTO DO FEÍSMO
PAISAXÍSTICO DENTRO DA RESERVA DA BIOSFERA.
Preto da zona de implantación do parque eólico Monte do Cordal existe un parque autorizado, como é o PE de
Friol, a unha distancia duns 2,1 quilómetros. A futura presenza deste parque eólico, e a doutros nunha contorna
de 10 km xa en funcionamento e que se localizan máis próximos que o que se proxecta na contorna dalgúns dos
enclaves estudados INCREMENTARÁ a afección que as novas infraestruturas poidan ocasionar sobre a percepción
da paisaxe dos seus visitantes E PRODUCIRÁ FEÍSMO PAISAXÍSTICO.
Na contorna da zona de implantación localízanse cinco parques eólicos en funcionamento, o Parque eólico de
Codesas Fase I con 45 aeroxeradores a unha distancia de 8,8 quilómetros en dirección oeste, o Parque eólico de
Ampliación de Cova dá Serpe con 11 aeroxeradores a unha distancia de 5,8 quilómetros en dirección norte, o
Parque eólico de Cova dá Serpe con 12 aeroxeradores a unha distancia de 4,4 quilómetros en dirección norte, o
Parque eólico de Pena Armada con 23 aeroxeradores a unha distancia de 4,3 quilómetros en dirección sur, e o
Parque Eólico Careón con 40 aeroxeradores, a un 9,9 km ao Sur.
 DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE PROXECTOS AOS EFECTOS DE OBVIAR A AVALIACIÓN AMBIENTAL GLOBAL,
SUMATIVA E ACUMUALADA DA TOTALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS DOS PARQUES DA MESMA
PROMOTORA
Indica a promotora:
O parque Monte do Cordal comparte infraestruturas co parque eólico Friol, como a subestación e a liña eléctrica de
evacuación (proxecto independente)”.
Sen embargo, ambos os dous pertencen á mesma promotora.
Polo tanto, todas as infraestruturas de ambos os dous parques deben ser obxecto de avaliación ambiental
conxunta, global e sumativa e someterse no seu conxunto a exposición pública.
En data do 17 de xullo de 2014 o Consello de goberno da Xunta de Galicia acordou a autorización
administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública en concreto para o
parque eólico Friol (EPX LU-11/147- EOL). Este parque nunca se chegou a executar, polo que cómpre que
sexa sometido ex novo a unha avaliación ambiental global en conxunto co parque eólico Monte do Cordal,
xa que logo, comparten infraestruturas común e pertencen á mesma promotora.
Na subestación prevista para o parque eólico autorizado PE FRIOL é onde se realizará a interconexión eléctrica do
PE MONTE DO CORDAL. Ambos os parques pertencen ao mesmo promotor.
O punto de acceso e conexión do parque eólico está concedido na Subestación Mesón do Vento 220 kv
pertencente a Rede Eléctrica de España. A este punto leva por medio de infraestruturas compartidas de
evacuación que parten desde a Set do PE Friol.
A avaliación ambiental debe abranguer á totalidade das infraestruturas do parque incluida á liña de evacuación.
Por outra banda, se a liña de evacuación vai incorporar a enerxía producida por outra instalación eólica cómpre que
a cidadanía o saiba, xa que non se indica cal vai a ser, e sometela tamén a avaliación ambiental. Non o realizar sería
unha vulneración da lei ao substraer dá participación pública dá avaliación ambiental a totalidade das
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infraestruturas non só xa do parque eólico senón tamén das presentes no territorio, xa que logo estas deben ser
obxecto de avalación ambiental global, sumativa e acumulada dos impactos ambientais. Ademais este proxecto
independente de evacuación dá enerxía de varios parques tampouco sabemos en que fase da tramitación
administrativa se atopa.
FALLA DE AVALIACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS GLOBAIS, SUMATIVOS E ACUMULADOS DOS PARQUES EÓLICOS DA
ENTORNA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS COMO LIÑAS DE EVACUACIÓN, ESTRADAS, CAMIÑOS, VIAIS…etc.
Cómpre a suspensión da tramitación de todos estes parques mentras non se avalíe o impacto global e
acumulativo de todos eles a nivel local polo principio precautorio, ata valorar o impacto nos hábitats, nas
especies e o impacto socio económico e paisaxístico, tendo en conta a súa afección á Reserva da Biosfera.
Solicítase á Xunta de Galicia pospoñer a autorización administrativa de novos parques eólicos ata coñecer
previamente a planificación sectorial ou territorial da industria enerxética para Galicia, o seu dimensionamento
final e contar con estudos científicos específicos.
Non é posible emitir un informe tecnicamente concluínte se non se conta cunha planificación actualizada que
permita avaliar o efecto global e acumulativo, as sinerxias e repercusións que a implantación dos parques eólicos
poden ter sobre as especies e hábitats tanto a nivel autonómico como a nivel local. Urxe afastar a lupa para medir
os impactos da implantación desordenada da manchea das novas estacións eólicas que se están a tramitar de
xeito desordenado por todo o territorio galego.
Cómpre recordar que o actual Plan Sectorial Eólico é do ano 1997, nunca foi sometido a avaliación ambiental
estratéxica e o seu texto nunca foi publicado en ningún Boletín ou Diario Oficial, vulnerándose por tanto o
principio de publicidade das normas que garante a transparencia da actividade da Xunta de Galicia fronte ás
persoas administradas.
Existe unha fragmentación ou división artificiosa de infraestruturas que escapan dunha avaliación ambiental
global dos impactos.
O Parque eólico Pena Ombra
 Afección severa aos recursos hídricos. Posible vulneración dá Directiva Marco dá Auga ( DMA):
Cómpre realizar un estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico previo co fin de garantir a non afección a
acuíferos e garantir a calidade dás masas de auga superficiais e soterradas. Este estudo debe
realizarse previamente e someterse á exposición pública conxuntamente co Estudo de avaliciación
ambiental.
As dez máquinas que compoñen o parque atópanse situadas nunha elevación denominada Serra de Cova dá
Serpe. Esta zona, en canto ás augas superficiais, atópase na divisoria de augas entre as concas dos ríos Miño, ao
leste, e Mandeo, ao oeste.
Ao leste da zona de implantación localízase, de sur a norte, o nacemento dos seguintes cursos, Rego dá Fonte do
Forcas e un afluente do mesmo polo oeste, Rego de Augas Roibas, Rego Seidoiro, Rego dás Cachoeiras, Rego do
Cal dá Chousa e un afluente do mesmo polo norte e o Rego do Roxedoiro.
Pola vertente oeste da cordal, de sur a norte, nacen dous afluentes do Rego dá Fonte Lobeiras, dous afluentes do
Rego dá Labrada, o Rego do Portocastro, o Rego do Remourán e dous afluentes do mesmo.
Cara ao sur da zona de implantación nace o Rego de Pontetuela, o Rego dá Fonte Lobeiras e un afluente deste
último. Ao noroeste da zona de implantación nace o Rego de Portos Carros.
Coas importantes remocións de terra que implica a cimentación dun parque eólico é probable que se produzan
modificacións hidromorfolóxica en masas de auga superficiais e alteracións do nivel en masas de auga
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subterránea, que poden impedir que alcance o bo estado ou potencial, ou que poida supoñer unha deterioración
do seu estado ou potencial.
A distribución dos principais elementos do parque segundo as concas vertentes é a seguinte:
• Rego do Remourán: subestación, máquinas 01 e 02, a maior parte das estruturas asociadas á máquina 03 e
parte das estruturas asociadas á máquina 04.
• Rego do Cal dá Chousa: parte dunha plataforma da máquina 03.
• Rego innominado: parte das estruturas asociadas ás máquinas 04 e 05.
• Rego do Portocastro: parte das estruturas asociadas á máquina 05.
• Rego innominado: máquina 06 e a maior parte das estruturas asociadas á máquina 07.
• Rego dás Cachoeiras: parte dunha plataforma da máquina 07.
• Rego Seidoiro: máquina 08 e a torre anemométrica.
• Rego dá Fonte do Forcas: máquinas 09 e 10.
 Afección severa a humidais e turbeiras:
Indica a empresa non proxecto que: “En canto ás zonas incluídas no catálogo galego de humidais hai que dicir
que na zona do parque eólico non hai ningunha presente. O humidal máis próximo ás máquinas do parque eólico,
denominado Estraviz, sitúase a aproximadamente 1,9 km ao noroeste do aeroxerador 01”. Sen embargo, a
presenza ou ausencia de humidais non pódese comprobar porque a Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda dá Xunta de Galicia denegou ou acceso ao Inventario de
Humidais de Galicia, a pesar de ser un rexistro público.
 Impacto severo e incompatible con Hábitats prioritarios e de interese comunitario:
Parte das estruturas do proxecto localízanse fóra de zonas de alto valor ecolóxico como turberas ou zonas
húmidas consolidadas incluídas no Catálogo de Humidais de Galicia.
 A ladeira oeste da dorsal na que se localizan os aeroxeradores atópase recollida dentro da proposta
de ampliación da superficie ocupada pola Rede Natura, dentro do LIC Serra dá Cova dá Serpe, sendo
definida parte da mesma como zona núcleo da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo.
As máquinas 05 e 06, todas as estruturas asociadas ás máquinas 08, 09 e 10, parte do vial para acondicionar e o
vial de acceso á máquina 10 localízanse sobre a mancha de hábitats código 19069 caracterizada pola presenza de
Brezales húmidos atlánticos, Brezales secos europeos e Roquedos silíceos con vexetación pioneira do SedoScleranthion ou do Sedo albi- Veronicion dellinii e outros hábitats de interese comunitario como turbeiras.
O LIC Serra dá Cova dá Serpe proponse debido a que:
"... posúen unha gran relevancia desde o punto de vista ambiental e científico no que ás turberas e brezais húmidos
húmidos refírese, incluíndose nestes espazos novas localidades do briófito do Anexo II dos Directiva hábitats
Sphagnum pylaesii”
 Concretamente fálase da presenza no LIC dos seguintes hábitats:
4020 *. Brezais húmidos atlánticos. Hábitat prioritario.
7110 *. Turbeiras altas activas. Hábitat prioritario.
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7140. "Mires" de transición. Hábitat de interese natural.
A protección destes hábitats é unha das bases polas que se formula a ampliación da Rede Natura e para dar
cumprimento ao recolleito na Decisión dá Comisión Europea 2004/813/CEE, do 7 de decembro de 2004, na que se
expón a necesidade de mellorar a representación no ámbito do estado español dos hábitats 4020*, 7110* e 7140,
dentro da Rexión Biogeográfica Atlántica.
 Afección severa e incompatible coa Reserva dá Biosfera:
As estruturas do proxecto localízanse en zona núcleo e tampón dentro de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
e en zona tampón e de transición dentro de Terras do Miño.
TERRAS DO MIÑO
A Reserva inclúese dentro da Rexión Biogeográfica Atlántica ou Eurosiberiana, con relevos montañosos de rocas
silíceas, no norte e centro, zona que coincide cunha antiga conca sedimentaria, con formacións calcarias na súa
profundidade.
A práctica totalidade das zonas núcleo da Reserva posúen a condición de áreas protexidas, declaradas como
Espazo Natural Protexido baixo a figura de Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) definidas na
Lei 9/2001 do 21 de agosto, de Conservación da Natureza.
Ao norte da reserva, as Turberas altas e de cobertor da Serra do Xistral son o único sistema (>50 ha) de turbera
de cobertor activo do sur europeo. Con depósitos de orixe glaciar e preglaciar, cuxa idade supera os 50.000 anos,
constitúen unha das áreas de maior interese para o estudo da dinámica climática e paisaxística do NW Ibérico.
A reserva representa un mosaico de lagoas, charcas, turberas e medios higrófilos de gran interese biolóxico,
constituíndo hábitats apropiados para un número importante de especies endémicas, raras e en perigo de
extinción (32 hábitats de interese comunitario, 10 deles prioritarios.
A torre anemométrica, todas as estruturas asociadas ás máquinas 03, 04 (excepto unha pequena superficie de
plataforma), 08 e 09, a cimentación e a maior parte das plataformas da máquina 07, parte das plataformas
asociadas ás máquinas 05 e 10, parte da cimentación e as plataformas asociadas ás máquinas 02 e 06 sitúanse
sobre zona tampón.
 Afección severa á avifauna:
Ixobrychus minutus (Ardeidae):
- Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE.
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
Circus pygargus (Accipitridae)
- Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE.
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
- Catálogo Español de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
Circus cyaneus (Accipitridae)
- Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE.
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
- Especie en Réxime de Protección Especial
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Emberiza schoeniclus (Emberizidae)
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “En Perigo de Extinción.
- Catálogo Español de Especies Amenazadas: “En Peligro de Extinción”
Varias especies de quirópteros recollidas no Anexo II da Directiva Comunitaria 92/43/CE e/ou incluidas nos
Catálogos galego e español de especies ameazadas: Myotis myotis, Myotis daubentonii, Myotis nattereri,
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus
ferruquimenum, e Rinolophus hipposideros.
 Impacto severo sobre ou patrimonio cultural:
Túmulo do Monte dás Coutadas (GA27022214) próximo ao vial entre os aeroxeradores 08 e 09, non localizándose
ningun elemento sobre a zona de protección estrita deste elemento.
 PATRIMONIO INMATERIAL: SIN AVALIAR
 Afección severa á Paisaxe:
As AEIPs do Catálogo de Paisaxes máis próximas á zona de estudo son o denominadas Río Parga-Guitiriz e Fraga
dás Barbudas e Val do Cambás situadas a un 5,3 km en dirección nordés e 6,1 km en dirección noroeste da
máquina 01 respectivamente.
A Fraga dás Barbudas e Val do Cambás foi seleccionada como AEIP por presentar valores naturais, relacionados
co espazo protexido Betanzos-Mandeo (ZEC e ZEPVN), a avifauna e por ser Zona 1 do Plan de Xestión do Lobo,
patrimoniais e panorámicos, ao atoparse sobre os seus terreos o miradoiro de Aranga. Así mesmo o AEIP Río
Parga-Guitiriz é Zona 1 do Plan de Xestión do Lobo, presenta coincidencia superficial con parte dos terreos do
espazo protexido Parga-Ladra- Támoga (ZEC e ZEPVN) e ostenta valores patrimoniais e panorámicos, neste caso
asociados ao PR- G 99 Rota dá Auga de Guitiriz.
O Miradoiro de Aranga, que se localiza a un 9,4 km ao noroeste da máquina 01, desde o que potencialmente se
observan todas as máquinas do parque eólico cunha afección visual SEVERA, sitúase nunha contorna no que se
localizan parques eólicos como Touriñán IV a 2 km ao norte e Cordal de Montouto a un 3,8 km ao leste,
considerándose por tanto que os valores panorámicos asociados a este miradoiro sí se verán afectados ao
introducir máis elementos novos e aumentar o feísmo paisaxístico.
No que respecta a o Roteiro dá Auga de Guitiriz (PR- G 99), sinalar que a afección visual dos terreos asociados a
este roteiro é moi severa, sendo potencialmente visibles as dez máquinas do parque eólico desde a maior parte
do seu percorrido.
Os paisaxes da auga comprenden os leitos e afluentes principais do río Miño, os bosques aluviais asociados a eles
e diversos medios lagunares. Ocupa unha superficie de 14.440 ha (o 41% das zonas núcleo). Gran parte desta
zona, un 30%, atópase actualmente protexida mediante a declaración da ZEC Parga–Ladra– Támoga.
Parte das estruturas do proxecto (2 máquinas e infraestrutura asociada a estas: máquinas 09 e 10) están dentro
das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves definidas
como Zonas de Protección na Resolución do 18 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.
 Afección severa ao trazado do Camiño Norte de Santiago.
 O documento “ANEXO Nº 13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROGENERADOR” preséntase en lingua
inglesa. Polo tanto, este Anexo debe retirarse e aportarse nunha lingua oficial dá Comunidade autónoma
de Galicia e ser obxecto de novo de exposición pública.
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 Nas áreas de reserva, a instalación de parques eólicos, determinarase por competencia de
proxectos.
Sen embargo, o proxecto eólico Ombra da promotora Greenalia (e a saber cantos máis dos que non nos
decatamos) prevé instalarse na área de reserva Serra da Cova dá Serpe (proposta para a ampliación dá Rede
Natura no 2011)(expediente IN408A 2017/40).
Como é que non chegamos a ter constancia desa competencia de proxectos? onde a publicidade desa
concorrencia?
Como resultado das investigacións eólicas e ambientais realizadas na mencionada área dentro da que se localiza
o Parque Eólico Pena Ombra, nos termos municipais de Guitiriz (Lugo), Curtis e Sobrado (A Coruña), a empresa
propón unha poligonal que ocuparía un total de 505,52 ha. Descoñecese a viabilidade do potencial eólico
indagado pola empresa
 Fragmentación, aos efectos da avaliación ambiental, das infraestruturas compartidas. O proxecto
debe ser retirado de xeito definitivo por:
Cómpre lembrar ao respecto dá división artificial de proxectos a STSJ GAL 5691/2020 - ECLI: ES: TSJGAL:
2020:5691 de data 09/11/2020:
“TERCERO.- Que, como pone de relieve la parte recurrente, nos encontramos ante la división artificial de un único
Parque Eólico en dos fases; la fase II carece de los elementos y equipamientos necesarios para ser considerada una
instalación independiente de la fase I, entendiendo el T.S. (s. 20-4-2006, RC 5814/2003) que la figura del Parque Eólico
debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva unitaria, pues en otro caso quedaría desvirtuada la
naturaleza y la función de este tipo de instalaciones, por lo que les es consustancial que los generadores en ellos
agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos
accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su
gestión y la subestación transformadora) y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sóla línea de
conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado para diseccionar
de él varios aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo;…”.
Non é certo que a efectos ambientais teñan que tramitarse como expedientes separados, xa que logo, o órgano
ambiental e o substantivo, neste caso a Consellería de Medio Ambiente e a Consellería de Industria da Xunta de
Galicia, estarían a actuar de xeito fraudulento en detrimento do interés xeral para evitar que a cidadanía puidera
participar na avaliación sinérxica, conxunta, acumulada, sumativa e global dos impactos ambientais derivados do
conxunto das infraestuturas do que ven a ser na praxe un único proxecto industrial.
Para os efectos da elaboración do Estudo de Impacto Ambiental entenderase por parque eólico a unidade
formada polo conxunto de aeroxeradores, plataformas de montaxe, torres de medición, camiños de acceso e rede
de drenaxe, gabias de cableado, transformadores, subestación eléctrica de transformación, edificio de control e
liña eléctrica de evacuación ata o punto de unión cunha liña de evacuación existente á que verta a súa
enerxía.
Indica a promotora que:
O parque eólico de Pena Ombra ten acceso e conexión concedido por parte de REE na subestación de Mesón do
Vento 220 kv. A liña eléctrica de evacuación de parque eólico é obxecto dun proxecto independente. En referencia ao
estado de tramitación desta estrutura de evacuación, sinalar que a promotora indica que non coñece o seu deseño
final xa que a tramitación atópase en fase de consultas co organismo xestor da rede xeral e con outros promotores
enerxéticos da comarca.
Pois ben, isto non é así. A avaliación ambiental debe abranguer á totalidade das infraestruturas do parque
incluida á liña de evacuación.
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Por outra banda, se a liña de evacuación vai incorporar a enerxía producida por outra instalación eólica
cómpre que a cidadanía o saiba, xa que non se indica cal vai a ser, e sometela tamén a avaliación ambiental.
Non o realizar sería unha vulneración da lei ao substraer dá participación pública dá avaliación ambiental a
totalidade das infraestruturas non só xa do parque eólico senón tamén das presentes no territorio, xa que
logo estas deben ser obxecto de avalación ambiental global, sumativa e acumulada dos impactos
ambientais. Ademais este proxecto independente de evacuación dá enerxía de varios parques tampouco
sabemos en que fase da tramitación administrativa se atopa.
FALLA DE AVALIACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS GLOBAIS, SUMATIVOS E ACUMULADOS DOS PARQUES
EÓLICOS DA ENTORNA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS COMO LIÑAS DE EVACUACIÓN, ESTRADAS, CAMIÑOS,
VIAIS…
*FRAGMENTACIÓN MOI SEVERA DO TERRITORIO, DÁ PAISAXE, DOS HÁBITATS E PERDA DE
BIODIVERSIDADE*Cómpre á avaliación ambiental conxunta e glogal da totalidade das infraestruturas do
parque eólico incluidas as liñas de evacuación e demais infraestruturas asociadas.
A participación do público na toma de decisións en materia do medio ambiente, e en particular, na avaliación
ambiental dos proxectos industriais está recollida no Convenio de Aarhus, no artigo 45 da Constitución española e
na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e
de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).
Substraer da participación pública e por tanto da avaliación por parte desta de determinadas infraestruturas,
polo mero feito de ser compartidas é unha violación severa do espíritu de Aarhus e dos dereitos fundamentais
inalienables do ser humano, xa que está a impedir e obstaculizar a avaliación global, sumativa e sinérxica dos
impactos ambientais do conxunto das infraestruturas do proxecto industrial.
A avaliación ambiental dos impactos da totalidade das infraestruturas do proxecto industrial debe permitir á
cidadanía a valoración conxunta, global, sinérxica e sumativa destes, en todas as fases de execución e durante o
funcionamento do parque.
 Efectos acumulativos (aditivos, sumativos e globais) con P.E. próximos: SIN AVALIAR
Presenza doutras infraestruturas non avaliadas:
Infraestruturas viarias como autovía A-6, a nacional N-V, a nacional N-634, estrada CP-8001- LU 2302, outras vías,
camiños…etc.
Outros parques eólicos presentes na zona e que non foron obxecto de avaliación ambiental global,
acumulada e sumativa dos impactos:
Parques eólicos como Touriñán IV a 2 km ao norte e Cordal de Montouto a un 3,8 km ao leste e outros que
puideran estar en tramitación, xunto coas liñas de evacuación e demais infraestruturas asociadas.
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.
O Parque eólico Friol e a Liña de alta tensión a 30 kV dende o centro de seccionamento do parque
eólico Pena da Cabra ata a subestación do parque eólico Friol
Este parque eólico afecta ao Millafre real (Milvus milvus), en perigo de extinción.
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Este parque e a LAT de evacuación indicada non deberan aprobarse posto que afectan a especies vulnerables
como o millafre negro (Milvus migrans) e miñato común (Buteo buteo), potencialmente propensos a colidir coas
liñas aéreas e a tartaraña cincenta (Circus pygargus) e gatafornela (Circus cyaneus) na súa época de reprodución
e cría, catalogadas como vulnerables no CGEA; tamén se observa a presenza da papuxa do mato (Sylvia undata);
e, en todos os cursos de auga e zonas encharcadas está presente a ra patilonga (Rana iberica), recollida como
vulnerable no CGEA. En canto á vexetación, é de salientar as sebes formadas por bidueiros (Betula alba) e
carballos (Quercus robur) que dividen as parcelas agrícolas; así como a vexetación de ribeira formada por
ameneiros (Alnus glutinosa), bidueiros e salgueiros (Salix atrocinerea) presente nos cursos fluviais que serán
sobrevoados pola LAT. En relación cos hábitats presentes afecta á existencia dos hábitata de interese comunitario
4030 Queirogais secos europeos e os hábitats prioritarios 4020* Queirogais húmidos Atlánticos de Erica ciliaris e
Erica tetralix e 7110* Turbeiras altas activas.
Ademais parte da liña se atopa na zona tampón da reserva da biosfera “As Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo”, e a REDE NATURA 200, a ZEC “Serra do Careón” (ES014ZECEZ1110014), sitúase a 70 m ao sueste da liña
afectando á necesria coherencia da Rede Natura 2000 e á conectividade ecolóxica.
O Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto da
LAT 220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado), nos concellos de Carballo, Carral, Cerceda,
Coristanco, Ordes e Tordoia (expediente IN408A 2018/14).
O proxecto consiste na infraestrutura de evacuación dos futuros parques eólicos Campelo (promovido por
Greenalia Wind Power Campelo, SLU), Bustelo (promovido por Greenalia Wind Power Bustelo, SLU) e Monte
Toural (promovido por Greenalia Wind Power, SLU), obxecto dos seus respectivos proxectos que contan con
declaración de impacto ambiental (DIA) de datas 29.12.2020, 06.11.2020 e 20.11.2020, respectivamente, e
autorización administrativaprevia e de construción da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos
Naturais de datas 22.11.2021, 28.06.2021 e 30.07.2021, respectivamente.
Para o cal, proxéctase unha liña de alta tensión (LAT) a 220 kV duns 38.573 m de lonxitude total que terá orixe na
futura subestación do antedito PE Campelo e finalizará na SET Mesón do Vento, existente, propiedade de Red
Eléctrica de España (REE).
Todas estas instalacións serían obxecto de tramitación ambiental separada, fragmentada e dividida
artificiosamente co fin de diluir os impactos ambientais do conxunto, facilitar e axilizar a tramitación do plan
industrial eólico. A cidadanía afectada e o público en xeral nunca tería acceso ao conxunto da documentación
ambiental dos catro proxectos de maneira simultánea.
O proxecto da liña de evacuación foi obxecto de estudo ambiental separado do resto das infraestruturas dos
parques eólicos. A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión
incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar
outras alternativas ou implementar novas medidas correctoras.
Cómpre resaltar o carácter unitario dos parques eólicos previstos, no sentido de que todos os seus elementos e
instalacións deben contemplase desde unha perspectiva unitaria, desde os accesos e os propios aeroxeradores
ata a liña de conexión dos parques no seu conxunto coa rede de distribución ou transporte de electricidade. Iso
conleva, efectivamente, que non pode darse un tratamento separado a grupos de aeroxeradores de forma
artificiosa e tratalos como parques autónomos, ou duplicar instalacións co mesmo fin, pois iso comportaría
efectivamente unha fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, podería supoñer unha alteración
da competencia ou unha evitación de maiores esixencias ambientais.
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O PLAN DE CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DE CENTAUREA ULTREIAE NA ENTORNA DO MONTE CASTELO E
PROPOSTA TÉCNICA PLAN INTEGRALDE CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DAS ESPECIES VEXETAIS EN
PERIGO DE EXTINCIÓN DA ZONA DE BERGANTIÑOS.
Na DIA dos parques eólicos Campelo, Bustelo e Toural e na da LAT CAMPELO -MESÓN faise referencia á proposta
técnica Plan integral de conservación e recuperación das especies vexetais enperigo de extinción da zona de
Bergantiños (Centaurea ultreiae Silva Pando e Euphorbia ulginosa Welw. Ex Boiss.) e á medida compensatoria
denominada Plan de Conservación y Recuperación de Centaurea ultreiae en el entorno del Monte Castelo.
Estes documentos non foron sometidos a exposición pública cos proxectos dos parques eólicos Campelo,
Bustelo, Toural e a LAT Campelo – Mesón.
No caso dos parques eólicos Campelo, Bustelo e Toural o promotora presenta, segundo as Declaración de
Impacto Ambiental destes parques, un Plan de Conservación e Recuperación de Centaurea ultreiae en el entorno
del Monte Castelo para garantir a conservación de varios exemplares desta especie protexida localizados na
contorna do parque eólico.
Sen embargo este Plan non se axusta ao preceptuado no artigo 96 referenciado da 5/2019, do 2 de agosto, do
patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia nin se tivo en conta na súa elaboración a participación pública
prevista no Convenio de Aarhus.
Tampouco este plan foi obxecto de exposición pública con algúns dos catro proxectos existentes: proxecto do
parque eólico Campelo, proxecto do parque eólico Bustelo, proxecto do parque eólico Monte Toural e proxecto
da liña de evacuación LAT 220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado), nos concellos de Carballo, Carral,
Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia.
Existe unha afección apreciable e significativa para as especies catalogadas en perigo de extinción e afectadas
polas infraestruturas dos parques eólicos Monte Toural, Campelo e Bustelo e a súa infraestrutura común de
evacuación e os impactos acumulados derivados dos parques xa instalados: Centaurea ultreiae, Lycopodiella
inundata, Woodwardia radicans, Spiranthes aestivalis e Euphorbia uliginosa. A fragmentación excesiva dos
hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolóxica e a necesaria permeabilidade destes, unida aos efectos
barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, implica un risco e un prexuizo para a
integridade do espazo e a conservación das especies. Cómpre ter en conta que estamos a tratar da localización de
infraestruturas que afectan a un espazo de alto valor ecolóxico proposto para a ampliación da rede Natura 2000
(ANUNCIO do 2 de febrero de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda ampliar o
prazo de participación do público na proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia (DOG Núm. 33, de 16
de febreiro de 2012)): Proposta de Ampliación LIC Río Anllóns (ES111001S) coa incorporación da Lagoa de Brañas
Rubias ou Alcaián.
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Por outra banda, a necesaria coherencia da Rede Natura 2000, tendo en conta que o río Anllóns forma parte desta,
obriga a preservar non só a conectividade lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a
conectividade ecolóxica transversal das brañas e lagoas ubicadas na área de afección do proxecto.
V.- AS CONSECUNCIAS DA DIVISIÓN ARTIFICIOSA OU FRAGMENTACIÓN DUN PLAN INDUSTRIAL EÓLICO EN
VARIOS PROXECTOS INDEPENDENTES AOS EFECTOS AMBIENTAIS: PARQUE EÓLICO PENA DA CABRA, LIÑA DE
EVACUACIÓN E PARQUE EÓLICO GATO
Indica a mercantil promotora do proxecto do parque eólico Pena da Cabra:
El parque eólico no cuenta con subestación ya que realiza su interconexión eléctrica en la Subestación eléctrica del
PE Gato que se encuentra próximo en 30 kv. (Páxina 16 do Proxecto Sectorial).
Cómpre lembrar que o ACORDO do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a
información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en
concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o
proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico
Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga (expediente IN408A 2017/04), DOG Núm. 39, do 26 de febreiro de
2021 contemplaba dentro das súas instalacións:
• Subestación, SET Gato, de tecnoloxía convencional de 30 kV - 132 kV - 220 kV con 2 transformadores de potencia
instalados en intemperie, trifásicos e en baño de aceite, un de potencia de 80/100 MVA ONAN/ONAF e relación de
transformación 30/132 kV e outro de potencia 200/220 MVA ONAN/ONAF e relación de transformación 132/220 kV. A
subestación distribúese da seguinte forma:
– Centro de seccionamento en celas de interior con 2 posicións de entrada das liñas colectoras do parque, 1 de saída
e 1 posición de medida.
– Parque de 30 kV situado en celas de interior en configuración de simple barra coa seguinte estrutura: 3 posicións de
liña de entrada, unha do mencionado centro de seccionamento do PE Gato, outra do parque eólico Felga (IN408A
2017/19) e a terceira do parque eólico Penas Boas (IN408A 2018/35) (estes 2 últimos parques son obxecto doutros
proxectos en fase de tramitación) e 1 posición de saída, 1 de medida e 2 posicións de transformadores auxiliares.
– Parque de 132 kV en intemperie en configuración de simple barra, con 3 posicións de liña, unha do antedito
parque de 30 kV anteriormente mencionado, outra da LAT 132 kV Friol-Gato (liña pendente de tramitación) coa
enerxía procedente dos parques eólicos de Pena da Cabra (IN408A 2020/33), Monte do Cordal (IN408A 2018/33),
Friol (LU-11/147-EOL) e Pena Ombra (IN408A 2017/40) e unha posición de transformador de potencia.
– Parque de 220 kV de intemperie en configuración de simple barra, cunha posición de liña e unha posición de
transformador de potencia.
– No edificio tamén se situará o centro de control xunto coas comunicacións, proteccións e 2 transformadores de
servizos auxiliares de tipo seco de 50 kVA e relación de transformación 30/0,42 kV.
A división do proxecto industrial eólico en varios proxectos independentes responde a unha fragmentación
artificiosa e indebida.
Non se valora de maneira adecuada toda a infraestrutura industrial, a pesar do seu forte impacto. A construción
da liña de evacaución, da que nada se sabe e que se tramita como un proxecto independente, 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.
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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.
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.
• Codesas Fase II a un 1,1 km ao Oeste, con 25 aeroxeradores
• Codesas Fase I a un 3,3 km ao Suroeste, con 20 aeroxeradores
• Pena Armada a un 5,8 km ao Leste, con 23 aeroxeradores
• Friol a un 4,8 km ao Nordeste, con 7 aeroxeradores
• Careón a un 7 km ao Sueste, con 30 aeroxeradores
• Abrente a un 7,8 km ao Noroeste, con 8 aeroxeradores
• Cova dá Serpe a un 9,5 km ao Nordeste, con 12 aeroxeradores
• Ampliación de Cova dá Serpe a 11,2 km ao Nordeste, con 12 aeroxeradores
Pero ademáis cómpre ter en conta que a liña de evacuación e a subestación gardan estreita relación cos seguintes
parques eólicos:








Parque eólico Gato
Parque eólico Penas Boas
Parque eólico Fontella
Parque eólico Seselle
Parque eólico Pena Ombra
Parque eólico Feás
Parque eólico Monte do Cordal

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.”
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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 Pena da Cabra e a súa infraestrutura de evacuación (obxecto doutro proxecto
independente) 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 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.
VI.- 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
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1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación
necesarias que implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados
noutros plans de desenvolvemento, e as apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais,
que respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais do Anexo I e das especies do Anexo II
presentes nos lugares.
2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a
deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas
especies que motivasen a designación das zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto
apreciable no que respecta a os obxectivos da presente Directiva.
3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a
mesma, poida afectar de forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación
con outros plans e proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo
en cuenta os obxectivos de conservación do devandito lugar. Á vista das conclusións da avaliación das
repercusións no lugar e supeditado ao disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes só se
declararán de acordo con devandito plan ou proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade
do lugar en cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública”.
VII.- 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.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).

VIII.- 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.
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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.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).

IX.- PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA O LOBO E PARA A VIABILIDADE DA ESPECIE DERIVADOS DA
INSTALACIÓN DA TOTALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS (QUE SE TRAMITAN COMO PROXECTOS
INDEPENDENTES E AO MARXE DESTA AVALIACIÓN AMBIENTAL). AFECCIÓN AOS SEUS PUNTOS DE ENCAME E
PUNTOS DE ENCONTRO LOBEIROS.
Os proxectos afectan 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. 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.
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.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
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.
X.-AFECCIÓN SEVERA E IRREVERSIBLE Á ESPECIES ENDÉMICAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN E VULNERABLE.
Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz
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Hábitat
Pasteiros pioneiros vivaces, matogueira aberta, medios empradizados e ocasionalmente bordos de camiños,
polo xeral sobre chans de escaso espesor, formando parte das asociacións Sagino merinoi- Plantaginetum
radicatae e Ulici europaei- Ericetum scopariae, principalmente.
Os taxóns acompañantes máis frecuentes son:
Centaurea janeri subsp. gallaecica, Carex humilis, Anthyllis sp., Phleum pratense subsp. bertolonii, Sagina
merinoi, Koeleria crassipes, Plantago radicata, Seseli montanum subsp. montanum, Erica cinerea, Erica
scoparia, Ulex europaeus subsp. europaeus, Linum bienne, Filipendula vulgaris, Bellis sylvestris e Potentilla
montana. Habita sobre substratos serpentínicos, sendo os tipos de roca máis frecuentes as serpentinitas e
peridotitas.
Categoría de conservación
En perigo de extinción.

Armeria merinoi (Armeria merinoi)
Descrición
Planta de follas basais lineares ou sublineares, planas. Brácteas externas máis longas e ovadas. Corola de cor
rosada. Flores hermafroditas, polinizadas por insectos.
Demografía
A poboación é pequena, isto é debido a que o seu hábitat é moi específico. En determinadas zonas, as poboacións
poderían estar en regresión ao evolucionar o seu hábitat cara a matogueiras ou prados.
Hábitat
Vive sobre substrato ultrabásico, xeralmente en solos encharcados temporalmente.
Distribución
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Endemismo galego. Poboacións localizadas na serra do Careón, ligadas ao afloramento serpentínico, e incluídas
no LIC Serra do Careón.
Estado de conservación
Dada a súa escasa distribución ecolóxica, son moitos os factores que poden supoñer unha ameaza, como a
construción de novas vías de comunicación, pastoreo ou a explotación forestal. Ademais disto, o avance da
matogueira tamén supón unha ameaza de tipo biótico pola transformación do hábitat, o que termina
desprazando a especie.
Categoría de conservación
En perigo de extinción.
Nome común Armeria humilis subsp. odorata Nome científico Armeria humilis subsp. odorata Clase Plantas
superiores Familia Plumbaginaceae

Santolina melidensis (Santolina melidensis)
Descrición
Arbusto prostrado de ata 30 cm, con capítulos de flores amarelas. Talos vexetativos de leve pilosidade. Follas
dimórficas, as adultas lobuladas e as xuvenís pinnatífidas.
Demografía
Aínda que a taxa de mortalidade é moi elevada na fase de establecemento das plántulas, a dinámica natural da
poboación indica que unha alta porcentaxe dos individuos vexetativos se corresponde con xuvenís, polo que a
poboación podería permanecer estable nos próximos años.
Hábitat
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Desenvólvese en solos de escasa fertilidade, relacionada coa abundancia de magnesio e o elevado contido en
elementos tóxicos. Ademais, tamén coloniza solos removidos, como noiros de camiños ou canteiras.
Distribución
Endémica de Galicia. A súa única poboación coñecida localízase no límite entre as provincias da Coruña e Lugo
(Santiso e Palas de Rei), dentro do LIC Serra do Careón. Citada en Basadre (Pontevedra), aínda que non foi
localizada en prospeccións recentes.
Estado de conservación
A principal ameaza é a transformación do seu hábitat. Estanse transformando os seus hábitats en eucaliptais e
prados. A transformación en prados é unha actividade moi agresiva para a especie, xa que incrementa a
profundidade do solo, perdéndose con iso a natureza esquelética dos solos necesaria para o seu
desenvolvemento.
Categoría de conservación
En perigo de extinción.
Nome común Santolina melidensis Nome científico Santolina melidensis Clase Plantas superiores Familia
Compositae

Filipendula vulgaris Moench
Filipendula vulgaris Moench é unha especie pertencente á familia das Rosaceae. Esténdese de maneira nativa
por Eurasia, desde a Europa atlántica ata o SW de Siberia, e desde o S de Escandinavia ata o N de África e os
Azores. No W de América do Norte hase naturalizado tras ser levada para uso ornamental. Na Península Ibérica,
onde se coñece en castelán como «Reina dos prados» ou « Saxífraga vermella», pódese atopar en boa parte da súa
xeografía, aínda que é escasa cara ao S (estando ausente no SW, no SE e nas Baleares) e na Cornixa Cantábrica.
En Galicia, ao contrario que outros lugares da Península, é unha especie rara que aparece en lugares moi
concretos, como -entre outros- os chans serpentínicos da Serra do Careón (A Coruña) ou en puntos de Becerreá
(Lugo) e Ancares (Lugo), sempre asociada a chans básicos ou ultrabásicos, escasos nunha comunidade de chans
maioritariamente acedos.
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Plantago maritima subsp. serpentina ( All.) Arcang.
Plantago maritima subsp. serpentina ( All.) Arcang. é unha subespecie (ou especie segundo outros autores) que
pertence á familia das Plantaginaceae. De distribución submediterránea, pódese atopar desde a Península
Ibérica ata a Península Itálica. Precisamente, na primeira esténdese esencialmente por E peninsular (estando
ausente no máis árido SE), sendo máis abundantemente polo NE, e, entre outros lugares moi puntuais do N, por
unha zona moi concreta de Galicia: a Serra do Careón (e algún monte adxacente), no S da provincia da Coruña,
lonxe do mar. Alí atopa uns chans serpentínicos (aqueles compostos por produtos de alteración de certos
silicatos magnésicos, especialmente olivino, piroxenos e anfíboles), que son alcalinos e arcillosos, moi
apropiados para o seu crecemento, nos que soporta unha elevada concentración natural de metais pesados (Nin,
Cr, Cu) e unha baixa de macroelementos básicos (Ca, Na, K, P), situacións moi limitantes para outras especies.
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Centaurea janeri subsp. gallaecica (Centaurea janeri subsp. gallaecica)
Descrición
Especie de lonxitude entre 5-10 cm. Esta planta ten numerosos talos, simples e ascendentes. As follas superiores
teñen forma lanceolada, con bordo enteiro e simple; as inferiores son pecioladas. As flores de cor rosa-violácea
encóntranse formando capítulos solitarios.
Reprodución
Especie entomófila.
Hábitat
Vexetación endémica que se desenvolve sobre zonas serpentinizadas. Estas plantas medran en lugares onde a
infertilidade do solo é elevada, por isto cobran grande interese.
Distribución
Trátase dun endemismo exclusivo de Galicia. Atópase na área serpentínica do centro de Galicia, na comarca de
Melide (A Coruña).
Estado de conservación
Na zona é relativamente abundante. O hábitat en que se encontra esta especie presenta en xeral un aceptable
estado de conservación. Tamén está considerada como vulnerable no AFA/Lista vermella.
Categoría de conservación
Vulnerábel.
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Nome común Centaurea janeri subsp. gallaecica Nome científico Centaurea janeri subsp. gallaecica Clase Plantas
superiores Familia Asteraceae

 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.
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.
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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.
XI.- AFECCIÓN SEVERA Á PAISAXE, AO TURISMO E AO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUEOLÓXICO. A
DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
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.
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Non cabe pois descontextualizar o patrimonio cultural nin desvencellalo da paisaxe como se fai no estudo de
impacto ambiental.
 Non se avalía o patrimonio sonoro nin olfativo e non se avalía a arqueoloxía da Paisaxe.
 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar
XII.- AFECCIÓN SEVER Á RESERVA DA BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO.
A declaración da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo supón unha oportunidade para
mellorar a xestión ambiental do territorio e para contribuír á conservación dos seus espazos naturais máis
valiosos así como doconxunto do seu patrimonio. Inzar parques eólicos dentro e fóra da Reserva non é o
obxectivo da Unesco nin destas reservas.
As Reservas da Biosfera son territorios cuxo obxectivo é harmonizar a conservación da diversidade biolóxica e
cultural e o desenvolvemento económico e social a través da relación das persoas coa natureza. Establécense
sobre zonas ecoloxicamente representativas ou de valor único, en ambientes terrestres, costeiros e mariños, nas
cales a integración da poboación humana e as súas actividades coa conservación son esenciais.
As Reservas son tamén lugares de experimentación e de estudo do desenvolvemento sostible. Deben cumprir tres
funciones básicas:
conservación da biodiversidade e dos ecosistemas que conteñen,
desenvolvemento das poboacións locais, e
unha función loxística de apoio á investigación, á formación e á comunicación.
Para o cumprimento destas funcións as Reservas da Biosfera deberán contar con tres tipos de zonas:
Estrutura dunha reserva da biosfera:
unha ou varias zonas núcleo, cuxa principal función é a conservación;
unha ou varias zonas tampón que amortigüen os efectos das accións humanas sobre as zonas núcleo, e
unha zona de transición, onde se promovan actividades económicas sostibles para favorecer o
desenvolvemento socioeconómico das poboacións locais.
Aínda que de forma diferenciada, todas as zonas deben contribuír ao cumprimento de todas as funcións da
reserva.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
A atención céntrase en desenvolver modelos para a sustentabilidade mundial, nacional e local, e para que as
Reservas da Biosfera sirvan de lugares de aprendizaxe onde os decisores políticos, as comunidades científicas e
de investigación, os profesionais da xestión e os colectivos implicados traballen en conxunto para converter os
principios globais de desenvolvemento sostible en prácticas locais apropiadas. Por iso, a implicación da
comunidade local é indispensable para que unha Reserva da Biosfera poida cumprir coas múltiples facetas que
caracterizan a esta figura.
O que non é en absoluto sustentable é promover e implantar parques eólicos de forma indiscriminada en lugares
e espazos de alto valor ambiental como é o caso deste parque.
XIII.- 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:
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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.
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
A Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora
silvestres, insta os estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan
primordial importancia para a fauna e a flora silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal
e continua (como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos),
ou polo seu papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos) resultan esenciais para a migración, a
distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres.
Na lexislación española, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. BOE 299,
14/12/2007 (Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de
extensión e configuración variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta
funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si,
permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou
a migración de especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3).
A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal
imposto polos Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos
corredores ecolóxicos como elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como
zonas núcleo de biodiversidade, representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que,
sen ser designadas legalmente baixo unha figura de protección, manteñen unha elevada biodiversidade.
Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais
e mariños), son os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión
dun gran número de especies silvestres, pertencentes a distintos grupos taxonómicos e a distintos tipos de
ambientes (terrestres, semiterrestres, acuáticos), servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores
montanos e as zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño.
O concepto de corredor fluvial vai aparellado ao propio concepto de río, que representa moito máis que unha
simple masa de auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o
río na súa canle de estiaxe, a vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa
cuberta vexetal asociada.
Os corredores fluviais, ademais do seu valor ecolóxico intrínseco, cumpren dúas funcións fundamentais, como
conectores ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos.
Respecto ao valor ecolóxico, os corredores fluviais albergan ecosistemas asociados ao río tanto acuáticos como
terrestres e de interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como
refuxio para moitas especies vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola
función fundamental de conectores ecolóxicos entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto
valor ambiental territorialmente afastadas. Esta función reviste unha especial importancia ao atoparse moi
fragmentados os ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os
corredores fluviais representan os conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar
poboacións de seres vivos que doutra maneira quedarían illadas.
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
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asociados e recargando os acuíferos. Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como
nutrientes aos estuarios e augas costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos e económicos asociados.
 Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do
proxecto:
Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. 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.
O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as
augas de transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo deterioración adicional e
protexa e mellore o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos
ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”.
A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa
dentificación, denominación e descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do humidal,
tipoloxía, localización e superficie, localización xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie do humidal,
hábitats, vexetación e flora, fauna, réxime de protección, plans e medidas de conservación, estado de
conservación e cartografía.
Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario difícilmente se poden identificar, controlar e moito
menos cumprir cos obxectivos de calidade destas masas de auga que esixe a DMA e por tanto, xa non habería
ningún obxectivo ambiental que cumprir, abandonando a súa sorte estes espazos que prestan grandes e valiosos
servizos ecosistémicos.
O desleixo da Xunta de Galicia con respecto aos humidais e de tal envergadura que na praxe a cidadanía ten que
pasar polo que indican as empresas nos proxectos, sen poder constatar a veracidade do que neles se realta. As
obras de construción 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.
XIV.- PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS E IRREVERSIBLES PARA OS CHANS E O MEDIO AMBIENTE:
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
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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 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 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 Pena de Cabra e a súa LAT de evacuación e demais infraestruturas asociadas (que se tramitan como
proxectos independentes e ao marxe da avaliación ambiental deste proxecto).
As infraestruturas dos parques eólicos e a súa liña de evacuación e conexións comúns, que se tramitan de forma
indepentente e ao marxe da avaliación ambiental deste proxecto, 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.
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XV.- 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.
XVI.- AFECCIÓN MOI SEVERA E DANOS IRREVERSIBLES PARA AS FAMILIAS QUE VIVEN, RESIDEN E/OU
TRABALLAN NOS NÚCLEOS RURAIS AFECTADOS:
Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos que comparten as
infraestruturas do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta
tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).
XVII.- A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO
NATURAL E DA BIODIVERSIDADE.
“Artigo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta lei:
a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos
ecosistemas para o benestar humano.
b) A conservación e restauración da biodiversidade e da xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias
económicas, sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais.
c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en
particular, das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de
biodiversidade.
d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade
xeolóxica e da paisaxe (…).
f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da
devandita prevalencia.
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g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”.
En virtude do anterior,
SOLICITA:
1.-O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da autorización administrativa de
construción, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA)
do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente
IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022 e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos
valores ambientais e paisaxísticos presentes na área de afección do proxecto e a falla de licencia social. A
fragmentación de hábitats e a perda de biodiversidade derivada tanto do proxecto da liña de alta tensión como
das instalacións de conexión e do conxunto de parques eólicos que prevén evacuar e conectarse nestas
instalacións produce un dano irreversible para o medio natural e impide a conexión ecolóxica e a necesaria
coherencia da REDE NATURA 2000.
Ademais non someteron a exposición pública a Relación de Bens e Dereitos Afectados (RBDA), polo que as persoas
afectadas descoñecen a súa condición como tal e non realizan as correspondentes alegacións no trámite de
participación pública, coa conseguinte indefensión.
Téñase en conta que o conglomerado de parques eólicos e liñas de evacuación tanto as derivadas deste proxecto,
como as xa existentes e as que están en tramitación, están a afectar de forma moi severa á Reserva da Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, xa que se están inzando infraestruturas a esgalla sen control. Isto afecta
aos valores de protección da propia Reserva da Biosfera e xera FEÍSMO PAISAXÍSTICO que afecta ao Camiño de
Santiago e ao benestar dás familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados.
2.- Teña por presentadas tamen as alegacións ao proxecto sectorial do parque eólico Pena da Cabra (expediente
IN408A 2020/33), as alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese
autonómico) do proxecto do parque eólico Penas Boas, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña)
(expediente IN408A 2018/35), as alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de
interese autonómico) do proxecto do parque eólico Monte do Cordal, no concello de Friol (Lugo) (expediente
IN408A 2018/33), as alegacións ao o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a solicitude de declaración
de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Pena Ombra, situado nos concellos de Guitiriz
(Lugo), Curtis e Sobrado dos Monxes (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A
2017/40), as alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do
proxecto do parque eólico Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga (expediente IN408A 2017/04), alegacións
ao proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A
2017/19), as alegacións ao proxecto do parque eólico Seselle no concello de Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente
IN408A 2020/10) e as alegacións ao proxecto do parque eólico Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL) e
alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto da
LAT 220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado), nos concellos de Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e
Tordoia (expediente IN408A 2018/14).
3.- Teñan en conta que é imposible acceder á información ambiental relacionada cos proxectos eólicos que a
seguir se indican pese a estar arestora en tramitación, relacionados co proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV
Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de
xullo de 2022, xa que na páxina web de transparencia da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía,
Industria e Innovación non se permitía nin permite o acceso á documentación ambiental como xa se indica na
exposición deste escrito: parque eólico Pena da Cabra (expediente IN408A 2020/33), proxecto do parque eólico
Penas Boas (expediente IN408A 2018/35), proxecto do parque eólico Monte do Cordal (expediente IN408A
2018/33), proxecto do parque eólico Pena Ombra (expediente IN408A 2017/40), proxecto do parque eólico Gato
(expediente IN408A 2017/04), proxecto do parque eólico Felga (expediente IN408A 2017/19), proxecto do parque
eólico Seselle (expediente IN408A 2020/10), proxecto do parque eólico Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL)
e proxecto da LAT 220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado) (expediente IN408A 2018/14).
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Habiliten de novo os enlaces web publicados no seu día no DOG e que permitían acceder á documentación
ambiental dos proxectos relacionados coa LAT GATO -MESÓN ou ben permitan este acceso desde a páxina de
Transparencia da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.
Lembren que ao abeiro do Convenio de Aarhus e a Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de
acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as
Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE) deberan permitir o acceso á información ambiental dos proxectos que están
en tramitación.
4.- Anulen a tramitación dos expedientes dos proxectos parque eólico Pena da Cabra (expediente IN408A
2020/33), do proxecto do parque eólico Penas Boas (expediente IN408A 2018/35), do proxecto do parque eólico
Monte do Cordal (expediente IN408A 2018/33), do parque eólico Pena Ombra (expediente IN408A 2017/40), do
proxecto do parque eólico Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga (expediente IN408A 2017/04), alegacións
ao proxecto do parque eólico Felga (expediente IN408A 2017/19), do proxecto do parque eólico Seselle
(expediente IN408A 2020/10), do parque eólico Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL) e do proxecto da LAT
220 kV Campelo-Mesón (segundo modificado)(expediente IN408A 2018/14), en tanto en canto non permiten o
acceso á información ambiental do mesmo e están a xerar indefensión á cidadanía e ao público en xeral.
Procedan por tanto a anulación de todo o actuado nos procedementos de referencia pola vulneración do
Convenio de Aarhus.
5.- Sometan a exposición pública conxunta aos efectos da información e da participación a documentación
ambiental do do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta tensión LAT
220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV e dos parques eólicos e infraestruturas que as
conforman, evitando así a división artificiosa dos proxectos aos efectos ambientais.
Deberan someter a exposición pública o documento ambiental estratéxico do Plan industrial eólico co conxunto
dos proxectos eólicos e as instalacións de evacuación e conexión para non diluir ou reducir os impactos do
conxunto e así facilitar a participación da cidadanía na análise dos impactos globais do conxunto, sobre todo de
cara a analizar o impacto paisaxístico e garantir a existencia de corredores ecolóxicos e a necesaria coherencia da
Rede Natura 2000. Trátase dun Plan industrial eólico que impulsa un clúster de empresas que como tal debera ser
sometido á correspondente avaliación ambiental estratéxica.
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.
6.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER
OPORTUNAMENTE RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PROXECTO SECTORIAL
(PROXECTO DE INTERESE AUTONÓMICO-PIA) DO PROXECTO DE LIÑA DE ALTA TENSIÓN LAT 220 KV GATO-MESÓN
E SUBESTACIÓN COLECTORA MESÓN 220/132 KV (EXPEDIENTE IN408A 2020/145), ASÍ COMO DOS PARQUES
EÓLICOS QUE AS CONFORMAN E PROGRESO DA MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS
PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASI COMO, ÁS
INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN
CONTA OS DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN COÑECEMENTO.
7.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal, agas os protexidos polo
Convenio Ramsar. Téñase en conta que ademais dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que
unha hectárea de turbeira pode almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono que unha hectárea de bosque
tropical, reducindo a emisión de gases de efecto invernadoiro e o quecemento global do planeta, polo que é
fundamental a conservación destes sumidoiros e acumuladores de carbono.
Téñase en conta que a afección aos recursos hídricos do conxunto dos parques eólicos e das instalacións de
evacuación e conexión é moi severa e prexudica a conectividade ecolóxica dos ecosistemas.
8.- Acceso dixital, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial
eólico de Galicia e ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, de 9 de
outubro de avaliación ambiental de Galicia.
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Véxase o Informe Macroeólicos:
https://mapaseolicos.wordpress.com/informe//
9.- Teñan en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera
indefensión para a cidadanía como:
●

●

●

●
●

Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do
público á información ambiental e o Convenio de Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a
participación do público e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso
público a información ambiental que obre en poder das autoridades públicas ou doutras entidades no seu
nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa.
Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da
Comunidade Europea, do Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de
decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, pp. 1-3)
Regulamento (CE) nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006,
relativo á aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de
Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza
en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19)
Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se
crea o Inventario de humidais de Galicia.
Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia.

●

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.

●

Directiva 2011/92/UE do Parlamento e do Consello, do 13 de decembro de 2011, relativa á avaliación das
repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente

●

Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación
ambiental dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.

10.- 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 PROXECTO
DE LIÑA DE ALTA TENSIÓN LAT 220 KV GATO-MESÓN E SUBESTACIÓN COLECTORA MESÓN 220/132 KV
(EXPEDIENTE IN408A 2020/145) 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
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11.- Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan
participar na localización do PROXECTO SECTORIAL DE LIÑA DE ALTA TENSIÓN LAT 220 KV GATO-MESÓN E
SUBESTACIÓN COLECTORA MESÓN 220/132 KV (EXPEDIENTE IN408A 2020/145) 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 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.
12.- Acceso aos estudos de colisión e electrocución da avifauna actualizados dos que dispoña o órgano ambiental
tanto con respecto aos parques eólicos como ás liñas de media e alta tensión e nos que se basean as mercantiles
promotoras para facer as súas previsións, xa que logo, todo indica que desde a elaboración dun estudo realizado
por Arcea no ano 2009 non se volveron a actualizar os datos, os estudos ou informes, pese a avalancha de parques
eólicos e instalacións de evacuación que se están a tramitar. O mismo se pide en relación cos estudos de
quirópteros.
Oza- Cesuras, 24 de xullo de 2022

Asdo.-__________________________
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