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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 
XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE 

Rúa Curros Enríquez, 1-4º 

32003 Ourense 

 

Asunto: Alegacións ao ACORDO do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se 

someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade 
pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o 
proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque 
eólico Rodicio II, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente 

IN408A 2020/42), DOG Núm. 39, de 26 de febreiro de 2021 e alegacións ao ACORDO do 20 de maio de 2022, da 

Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización 
administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, 
a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto 
ambiental do parque eólico Rodicio, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de 

Ourense (expediente IN408A 2018/030), DOG Núm. 109, de 8 de xuño de 2022 e á súa CORRECCIÓN DE ERROS 
realizada por Acordo do 20 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a 
información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en 

concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de 

interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Rodicio, situado nos concellos de 
Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/030), DOG Núm. 141, de 26 de 

xullo de 2022. 

 

Don/Dona 

________________________________________________________________________________________ con DNI. 

Número ________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

____________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ACORDO do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información 
pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a 

necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia 
supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio II, situado nos concellos de 
Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/42), DOG Núm. 39, de 26 de febreiro de 

2021, á vista do ACORDO do 20 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a 

información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en 
concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de 

interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Rodicio, situado nos concellos de Maceda e 
Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/030), DOG Núm. 109, de 8 de xuño de 2022 e á súa 
CORRECCIÓN DE ERROS realizada por Acordo do 20 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se 

someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade 

pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o 
proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Rodicio, situado nos concellos 
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de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/030), DOG Núm. 141, de 26 de xullo 
de 2022, por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

 Afección severa á conectividade ecolóxica transversal 

Ao igual que o proxecto do parque eólico Rodicio II, o proxecto do parque eólico Rodicio e a súa corrección de erros 

tamen afecta de forma severa á conectividade ecolóxica transversal. 

RELACIÓN DE PARAXES QUE REUNIRÍAN AS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE HUMEDAIS E PARAXES RIBEIREGAS 

AFECTADAS POLO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO RODICIO NA SERRA DE SAN MAMEDE CON ALTURAS COMO O 
MONTE DO VISO (1028 m.), O Coto (1157 m.) e Fonte do Santo (1618 m.) 

Municipio Polígono Parcela Nome Impactos ambientais 

Montederramo 
(Ourense) 

67 48 O Lameiriño Humedal e paraxe ribeirega do Regato 
do Castelo e do Regueiro Forche. O 

Regueiro de Forche tributa no val fluvial 
do Río Castelo. 

Montederramo 
(Ourense) 

67 129 O Lameiriño Humedal e paraxe ribeirega do Regato 
do Castelo e do Regueiro Forche, 

afluentes do val fluvial do Río Castelo 

Montederramo 

(Ourense) 

67 84 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 
(Ourense) 

67 85 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 
(Ourense) 

67 90 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

67 91 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 
(Ourense) 

67 92 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

67 93 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

67 94 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 
(Ourense) 

67 95 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

67 96 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 
(Ourense) 

67 97 O Vagueixo Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

86 243 Mallada Vella Nacemento dun cauce innominado que 

tributa no Regueiro Forche 

Montederramo 
(Ourense) 

67 78 Adariza Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

67 77 Adariza Paraxe ribeirega co Río de Cabras 

Montederramo 

(Ourense) 

57 118 Tapada de 

Aveledos 

Paraxe ribeirega de Regatos  

Montederramo 
(Ourense) 

57 119 Tapada de 
Aveledos 

Paraxe ribeirega de Regatos 

Maceda(Ourense) 179 312 Rouso No Coto desta parcela agroma a Corga 
do Coto e o Río de Santiago. 

Paraxe ribeirega coa Fonte do Frade e 
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coa Mallada Vella onde nacen dous 
regos innominados que tributan no 

Regueiro Forche. 
Paraxe lindeira coa Fonte da Uceira e o 

Monte Murriosa onde configúrase o 
Regueiro Forche.  

 

 

A serra de San Mamede forma xunto coa serra de Queixa, a serra do Fial dás Corzas e as montañas de Invernadeiro, 

o espazo natural máis completo de alta montaña galega, ou gran macizo ourensán. O punto máis alto é o chamado 

Fonte do Santo, a 1618 metros de altitude, onde hai unha capela en honra do santo que dá nome á montaña. 

 PROPOSTA DE AMPLIACIÓN DA REDE NATURA 2000 LIC MACIZO CENTRAL (ES1130002) 

Esta é unha área protexida coa clasificación de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), membro da rede Natura 

2000 e en proceso de cualificación como parque natural. 

A actual lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) en Galicia foi considerada como insuficiente por parte da 

Comisión Europea, polo que é preciso completar a aplicación en Galicia da Directiva 92/43/CEE, de 21 de maio de 

1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, coa aprobación dunha nova 

proposta de LIC. A Comisión Europea, nas súas Decisións 2004/813/CEE (DOUE nº L 387, 29/12/2004) e 2006/613/CE 

(DOUE nº L 259, 21/09/2006), estableceu para cada unha das rexións bioxeográficas e para cada estado membro, as 

necesidades de mellora na contribución á rede Natura 2000 que se debían contemplar nas futuras ampliacións, 

corrixindo as insuficiencias detectadas ou mellorando a información. 

Mediante o  ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, acórdase 

someter á participación pública a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. 
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A NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000 E A SERRA DE SAN MAMEDE 

 Territorio de Águias. A Águia Real, en perigo de extinción 

Magnífico observatorio ornitolóxico. 

A propia Xunta de Galicia oferta a Serra de San Mamede como destino de turismo ornitolóxico. 

https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-

mamede?langId=es_ES 

 Puntos clave dos roteiros pola Serra de San Mamede – un espazo relevante para a ornitoloxía 

 

 Roteiro 1 Montederramo - Bidueiral 

1. O primeiro tramo, ata A Mogaínza, está asfaltado, polo que podemos combinar a ruta nun vehículo e a pé. 

Desde Montederramo (1) a Gabín (2) o itinerario transcorre por unha extraordinaria paisaxe en mosaico na 
que podemos observar miñato común, gabián común, tordo e estorniño negro, entre outras. 

2. De Gabín á Mogaínza cruzamos por unha área de bosque (3) na que son frecuentes o gabeador común, 

o azul e o azor común. 

3. Desde A Mogaínza, a ruta avanza por unha zona de monte na que se deixan ver a aguia cobreira, 
a gatafornela ou a aguia real 

A serra discreta 

Contigua ao Macizo Central ourensán, a Serra de San Mamede non parece destacar no conxunto. Non obstante, é 

unha zona de montaña esgrevia e encerellada que acubilla moitos tesouros naturais. 

Os seus importantes e ben conservados hábitats de matogueira limitan con bosques singulares. Nas partes de 

menos altitude, completan a paisaxe mosaicos de campiña de gran valor natural e cultural con algunhas aldeas 
esparexidas. 

 Roteiro 2 Alto de Montederramo – Bidueiral 

 
Puntos clave da ruta: 

1. Desde a entrada no bosque de bidueiros (1) internámonos na serra. Debemos estar atentos ás aves 

forestais como o peto real, a estreliña riscada ou o ferreiriño cristado. 
2. Nas zonas altas (2) podemos ver aguia real, gatafornela, lagarteiro común e aguia cobreira. 

 Roteiro 3 Río Queiza - Edreira 
 

Puntos clave da ruta: 

1. Ruta á esquerda do río Hedreira (1) na que podemos anotar aves forestais como ferreiriño 
rabilongo, gabeador común e azul, peto real ou tordo común. 

2. Nas áreas de monte baixo e rochas (2) podemos ver, entre outros, lagarteiro común, aguia cobreira, aguia 

real, gatafornela ou merlo rubio 

Paisaxe Fermosa 

Trátase dunha das paraxes naturais idílicas como a sempre impresionante e maxestosa Serra de San Mamede, con 

os seus 1.620 metros de altitude, idóneos para o sendeirismo e o montañismo. As autoridades sanitarias 

recomendan acudir as alturas superiores a os 1.500 metros para fortalecer o organismo. No Alto do Rodicio 

https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-mamede?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-mamede?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0078a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0076a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0097a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0125a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0119a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0118b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0076b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0072a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0075a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0073b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0082b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0105a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0116b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0073b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0075a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0083b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0072a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0118a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0118a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0119a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0118b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0082b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0097a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0083b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0072a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0073b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0073b.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0075a.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/ficha-ave/-/ajax?langId=gl_ES&content=ave-0099a.html
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respirarse probablemente o aire mais limpo e puro do país; pódese observar o Cañón do Sil en toda a súa 

inmensidade; practicar a ala delta e parapente, inclusive percorre-lo en catamarán. 
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En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.-  O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da declaración de utilidade pública, en 

concreto, coa necesidade de urxente ocupación, da autorización administrativa de construción, do proxecto de 

interese autonómico e do estudo de impacto ambiental do parque eólico Rodicio, situado nos concellos de Maceda 
e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/030), DOG Núm. 109, de 8 de xuño de 2022, e a 
súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais e paisaxísticos presentes na 
área de afección do proxecto e a falla de licencia social e á súa corrección de erros realizada por Acordo do 20 de 

maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de 

autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente 
ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto 
ambiental do parque eólico Rodicio, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense 

(expediente IN408A 2018/030), DOG Núm. 141, de 26 de xullo de 2022. 

2.- Teña a esta parte como persoa interesada neste procedemento e proceda ao rexeitamento da solicitude de 

autorización administrativa previa, da declaración de utilidade pública, en concreto, e da necesidade de urxente 

ocupación, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o 

estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio II, situado nos concellos de Maceda e 
Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/42), DOG Núm. 39, de 26 de febreiro de 2021.  

3.- Somentan a exposición pública conxuntamente os documentos ambientais correspondentes aos proxectos dos 

parques eólicos Rodicio e Rodicio II, co fin de evitar a división artificiosa dos mesmos e diluir os impactos 
ambientais do conxunto, xa que logo comparten área xeográfica e infraestruturas comúns. 

4.- Permitan o acceso á documentación ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio II, xa que logo tanto o 

proxecto do parque eólico Rodicio como o proxecto do parque eólico Rodicio II afectan á proposta de ampliación 
da Rede Natura 2000  (ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo 
que se acorda someter á participación pública a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia) e á águia 

real en perigo de extinción. Ademais como xa saben a propia Xunta de Galicia promove a Serra de San Mamede 
como destino de turismo ornitolóxico pola relevancia das águias e especies que campean nesta serra 

(https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-

mamede?langId=es_ES ) e é unha das Serras máis fermosas e máis importantes, que como ben indica a propia 

Xunta de Galicia neste enlace, “é unha zona de montaña esgrevia e encerellada que acubilla moitos tesouros 
naturais”. 

5.- Permitan o acceso á documentación ambirntal do proxecto do parque eólico Rodicio II, estreitamente 
vencellado co proxecto do parque eólico Rodicio, xa que logo e pese a estar en tramitación, a web indicada no 
anuncio do DOG (ACORDO do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a 

información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en 
concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de 

incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio II, situado nos 
concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/42)), 

(https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-
tramitacion/instalacions-de-xeracion )  non permite acceder, nin tampouco se permite o acceso desde a web de 
Transparencia da propia Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Innovación e Industria 

(https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-
xeracion?content=expediente_0037.html ).  

Ao picar no enlace amosa a mensaxe de: “Arquivo non atopado!”. 

https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-mamede?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-mamede?langId=es_ES
https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0037.html
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0037.html
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Mentras que a mercantil promotora ten o acceso á documentación ambiental de ambos os dous proxectos, o 
público e a cidadanía afectada non ten esta posibilidade, polo que estarían a vulnerar o Convenio de Aarhus 

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 DO PARQUE 

EÓLICO RODICIO E RODICIO II (EXPEDIENTE IN408A 2018/030 e EXPEDIENTE IN408A 2020/42) E PROGRESO DA 

MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN 
(CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASÍ COMO, ÁS INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA OS DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN 
COÑECEMENTO. 

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 
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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.  

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. 

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 do parque eólico Rodicio e ao proxecto 
do parque eólico Rodicio II e a súa infraestrutura asociada de evacuación e os demais parques eólicos xa existentes 

ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de evacuación existentes e en 
tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente por mor do interés dunha 

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/
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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 

11.- Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan 

participar na localización do proxecto do parque eólico Rodicio e a súa solución de evacuación (obxecto dun 

proxecto independente), 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 Resultados do plan de seguimento de avifauna (incluindo posibles colisions de quiropteros) e 
informe dos posibles efectos acumulativos do parque eólico Alto do Rodicio e dos parques eólicos de Meda e 

Ampliación Meda, tendo en conta o sinalado nas súas DIAs, e tendo en conta tamen que cómpre estudar o risco de 

colisión da avifauna dos parques próximos, aspecto obviado pola mercantil promotora no EIA do parque eólico 
Rodicio, á vista de que os aeroxeradores situaranse nunha contorna próxima dos pertencentes aos parques eólicos 

de Meda e Ampliación Meda, que forman un continuo cos de Sil e Ampliación Sil, e os seus posibles efectos 
acumulativos (aditivos e/ou sinérxicos) sobre a fauna debido á presenza das citadas instalacións. 

Maceda, 26 de xullo de 2022 

 

 

Asdo.- _______________________________ 
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