
1 
 

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 19 de agosto 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 de interese autonómico 

(PIA) do proxecto do parque eólico Monte Agrelo e Muriño, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A 
Coruña) (expediente IN408A 2020/58), DOG Núm. 163, de 29 de agosto de 2022. 
 

Don/Dona ______________________________________________________________________ con DNI. Número 
________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________, municipio de _______________, 
provincia__________________, teléfono ________________________________. 

 
EXPÓN: 

Á vista do Acordo do 19 de agosto 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 de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Agrelo 

e Muriño, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A Coruña) (expediente IN408A 2020/58), DOG Núm. 163, 

de 29 de agosto de 2022, por medio do presente escrito realízanse as seguintes ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- OS AEROXERADORES, TAL E COMO SE PLANTEXAN NO PROXECTO, ESTARÍAN A MENOS DE 500 

METROS DOS NÚCLEOS. 

 

Aeroxerador a 435,83 metros ao núcleo do lugar de Cabana (Cabana de Bergantiños). 

 

Aeroxerador a  483,87 metros do lugar de Cundíns (Cabana de Bergantiños). 
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Igual sucede coa distancia ao lugar de Pedrouzo (Cabana de Bergantiños). 

 

Aeroxerador a 441,44 metros ao núcleo de Iñaño (Cabana de Bergantiños) 

 

Aeroxerador a 496,91 metros da Pena Santa a Iñaño  (Cabana de Bergantiños) 

Polo tanto,  debe rexeitarse o proxecto por incumpir as distancias establecidas. 

O EIA indica como distancias aproximadas: 

 

 IMPACTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA E O BENESTAR DÁS FAMILIAS AFECTADAS. ÉXODO POBOACIONAL 

E O FENÓMENO DO RURAL BALEIRO. 
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Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.  

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

Os campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa, xerados tanto nas liñas de transporte, así 

como nos transformadores eléctricos instalados nas subestacións eléctricas, poderían causar enfermidades 

graves. Así o afirma o documento Efectos dos parques eólicos e instalacións eléctricas asociadas sobre a saúde, 

publicado o 22 de setembro por Alianza Enerxía e Territorio (IEMFA). Segundo este informe, a Organización 

Mundial da Saúde (OMS) concluíu en 2002 que os resultados experimentais existentes ata a data non confirmaban 

que a exposición a campos electromagnéticos xerados polos compoñentes de distribución e transformación de 

electricidade produza consecuencias graves para a saúde. Con todo, o avance da ciencia identifica algunhas 

lagoas que requiren investigacións independentes sobre o tema. De feito, a propia OMS non descarta actualmente 

que os campos electromagnéticos de baixa frecuencia xerados no transporte e nos procesos de transformación 

eléctrica deban considerarse como “posible  carcinógeno humano”. 

A relación directa entre a exposición a campos electromagnéticos e certas afeccións á saúde é unha afirmación da 

que cada vez hai menos dúbidas no mundo científico. Así o testemuñan diversos estudos, como o da Universidade 

de Oxford, que relaciona este tipo de contaminación con leucemia infantil ou o incremento de cancro infantil. Do 

mesmo xeito, a  IEMFA publicou en 2001 un informe e declaración de consenso científico sobre os riscos dos 

campos electromagnéticos. Debido a estes e outros moitos outros estudos, recomendouse limitar a exposición en 

base aos achados de risco de contraer enfermidades graves como leucemia, tumores cerebrais ou Alzheimer, 

entre outras. 

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

invocarse cando un fenómeno, un produto ou un proceso pode ter efectos potencialmente perigosos 

identificados por unha avaliación científica e obxectiva, se dita avaliación non permite determinar o risco 

con suficiente certeza”. Este principio de cautela non opera cando existen datos terminantes sobre os riscos 

para a saúde e o medio ambiente. Nese momento deberán operar as medidas preventivas e correctoras. 

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

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

xeografía. 

A experiencia adquirida ao longo dos moitos anos de funcionamento dos parques  eólicos e da súa ampla e 

progresiva implantación, sacou á luz a aparición de patoloxías específicas nas persoas que viven na súa contorna. 

Estas patoloxías son producidas sobre todo polo ruído, a contaminación  lumínica, as ondas  sónicas de baixa 

frecuencia, as ondas electromagnéticas e outros, que actúan de maneira individual e  sinérgica, con efectos que se 

potencian en función da proximidade dos individuos ás instalacións, así como o tempo de exposición. 

Para empezar, o ruído é causante de diversas afeccións da saúde, xa que é o principal impacto dos aeroxeradores 

sobre as persoas. Por unha banda está o ruído  audible, que produce alteracións na calidade do soño mediante a 

súa interrupción obxectiva. Tamén produce xordeira,  acúfenos, vertixes, mareos,  cefaleas, hemicrania, 

depresión, ansiedade, irritabilidade e deterioración da calidade de vida. O ruído é máis  perturbador cando hai 

aeroxeradores próximos e poténciase coa velocidade do vento. Doutra banda, as turbinas producen ruído non  

audible (infrasonidos, ultrasóns e ondas de baixa frecuencia por baixo de 20 Hz que son imposibles de oír para o 

oído humano) que tamén é prexudicial para a saúde. Estes sons propáganse a quilómetros, atravesando os muros 

das vivendas e poden causar  fibrilación auricular, dores de cabeza, pesadelos nocturnos, irritabilidade, neurose… 

Por outra banda, a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro incluíu os campos electromagnéticos de 

baixa frecuencia xerados polas liñas eléctricas e infraestruturas asociadas como posible axente canceríxeno. 

https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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Entidades científicas e a normativa de varios países europeos e anglosaxóns establecen 0,2 μ T  como valor límite 

de  inmisión dos campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa e 0,5  KVM de campo eléctrico. 

Hai outro aspecto que tamén inflúe na calidade de vida dos habitantes nas áreas  próximas aos parques eólicos. A 

rotación das aspas dos aeroxeradores pode crear  oscilacións nos sinais electromagnéticos utilizados para a 

comunicación. As turbinas crean unha zona escura para as transmisións detectadas nun radio de 10 quilómetros 

de distancia desde as turbinas, se estas instálanse entre un  transmisor e o receptor. 

SEGUNDA.- O PROXECTO AFECTA A PAISAXE  SACRA “VIRXE DO ESPIÑO, CRUCEIRO, A FONTE, A PENA SANTA 

E Á PENA DA EIRITA”. 

 

Capela e Cruceiro da Virxe do Espiño, na Eirita (Anos) 

 

Fonte da Eirita 
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A Pena da Santa, na Eirita (Anos) 

 

 PROXECTO AFECTA A ESTRUTURAS CASTELARIAS E A PAISAXES IDENTITARIAS E SIMBÓLICAS 

O Castelo, o Castelo Grande do Allo, o Castelo Pequeno do Allo,…etc. 

A zona de implantación do aeroxerador AGM-01 e a TM prevista, así como os seus viais de acceso interior, sitúanse 

na contorna dos xacementos do Castelo Grande e Pequeno de Allo(GA15093039- GA15093040). As zonas previstas 

de implantación afectan de forma directa e crítica aos dous xacementos, impactando tanto na área de protección 

integral como de respecto de ambos os xacementos arqueolóxicos. 

O acceso previsto discorre nun tramo amplo dentro da área delimitada BIC das Torres do Allo. 

É inasumible o impacto paisaxístico da TM e os aeroxeradores AGM-01 e AGM-02 sobre as Torres do Allo 

e o seu contorno BIC. 

Este impacto engádese ao impacto xerado polo parque eólico Mouriño, a menos  de 500 metros do AGM-02. 

Existe tamen unha afección severa para: 

- Dolmen de Dombate (AEIP-09-04). 

 
- Torres do Allo (AEIP-09-05). 
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O EIA obvia o Mirador do Monte Perrol e a AEIP 09_02 (Área de Especial Interés Paisaxístico do val fluvial do 

Lourido). Tamen obvia o Mirador do Pico de Meda, severamente afectado polo impacto dos muíños eólicos. 

Non se ten en conta o itinerario da Vía Céltica. Ver: http://www.viaceltica.com/blog/la-via-celtica/ 

http://www.viaceltica.com/blog/itinerario-es/ 

 

Ver tamen: 

 Guía de itinerarios de turismo ecolóxico do Concello de Cabana de Bergantiños. Autor: Yolanda Díaz 

Romero. Publicado: 2001 

http://www.concello-cabana.es/gl/guia-itinerarios 

Hai que ter en conta que na área xeográfica xa hai un total 22 parques con 112 aeroxeradores e que implantación 
de eólicos sin control, como neste caso con afección severa a paisaxes identitarias e simbólicas, xera FEÍSMO 

PAISAXÍSTICO. 

http://www.viaceltica.com/blog/la-via-celtica/
http://www.viaceltica.com/blog/itinerario-es/
http://www.concello-cabana.es/gl/guia-itinerarios
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Alto da Fernandiña 

 

O Roteiro da Raposa Anosa (Anos) 
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https://galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=5&id=2255 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Luis Giadás, "A lonxitude dunha corda ou a devoción á Virxe do Espiño" (La Voz de Galicia, 22 de setembro de 2012) e 

"A pluviolatría ou a devoción á Virxe do Espiño, en Anos" (La Voz de Galicia, 25 de setembro de 2012) 
 

Ruta de senderismo que discurre por la parroquia de Anós. Tiene una longitud de 12 kms. Comienza en la iglesia de 
San Estevo, transcurre por la cascada del río Anós, la iglesia de A Eirita, el mirador de Pena Santa, la fuente de A 

Eirita, la mina de Seixo y finaliza en A Ermida. 
https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/o-roteiro-da-raposa-anosa-cabana-de-berganti%c3%b1os-24626.html 
 

http://www.concello-cabana.es/gl/ruta-5 
 

O impacto paisaxístico resulta inasumible. Existe unha afección irreversible para a Paisaxe. 

A propia mercantil promotora recoñece no EIA que: 

“El PPEE Monte Agrelo y Muriño podrá observarse desde 9 miradores. Los más cercanos Alto da Fernadiña y Monte 
Branco, no presenta una zona propiamente dicha de mirador por lo que el número de observadores desde esta zona 

se considera que será reducido. El resto se encuentran a más de 8 km de distancia y entre ellos y la zona de 

implantación se localizan otros parques eólicos construidos, infraestructuras de transporte de electricidad, etc….  

El parque también se observará desde el AEIP Pozo da Forca. Por último, el parque Monte Agrelo y Muriño también se 

puede observar desde distintas zonas donde se encuentran bienes de interés cultural 

Se considera, en términos generales, que el impacto es elevado. Los aerogeneradores con mayor impacto son los 

denominados MRÑ-01 y MRÑ-02 (este último ubicado dentro de suelo rústico de protección del paisaje y con la 

afección a afloramientos rocosos)”. 

TERCEIRA.- A IMPORTANCIA DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS DA ÁREA DE IMPLANTACIÓN DO PROXECTO DO 
PARQUE EÓLICO AGRELO E MURIÑO 

VOARÁN A MONTAÑA CON EXPLOSIVOS PARA IMPLANTAR OS AEROXERADORES? 

Prevese a destrucción de afloramentos rochosos sen a realización previa dunha caracterización dos mesmos e sen 

unha análise previa da súa importancia dentro da arqueoloxía da paisaxe. 

 

 

CUARTA.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE PROXECTOS. TAN SÓ SE SOMETE A EXPOSICIÓN PÚBLICA O PROXECTO 

DO PARQUE EÓLICO PERO NON O PROXECTO DA INFRAESTRUTURA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN.  

https://galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=5&id=2255
https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/o-roteiro-da-raposa-anosa-cabana-de-berganti%c3%b1os-24626.html
http://www.concello-cabana.es/gl/ruta-5
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Descoñécense os impactos da liña eléctrica de evacuación e tampouco se permite o acceso ao proxecto desta na 

web de Transparencia da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. 

A web https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-

xeracion 
 
Indícanos que “Non hai resultados”. 
As instalacións de evacuación e conexión son intrínsecas ao proxecto do parque eólico Agrelo e Muriño, por tanto, 

debería analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. Esta infraestrutura resulta imprescindible 

para a viabilidade e desenvolvemento do parque eólico indicado, debido ao cal débense analizar 
pormenorizadamente os efectos e impactos da totalidade das infraestruturas asociadas ao parque. 
O artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación 
de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de 

distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica. 
Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 
“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa 
rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”. 
 

A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían 
considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas 

ou implementar novas medidas correctoras. 
 

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

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

xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o mantemento dos 

ecosistemas e da coherencia da propia Rede. 

• ZEC Río Anllóns (código ES1110015): sendo o máis afectado por atoparse a menos de 500 m dun dos 
aeroxeradores (AGM-03).  
• ZEC Costa da Morte (código ES1110005): limítrofe co anterior.  
• ZEPA Costa da Morte Norte (código ES0000176): de extensión case solapante coa ZEC anterior.  
• ZEPA Espazo mariño da Costa da Morte (código ES0000497): área exclusiva de mar aberto, a 
continuación das ZEPA e ZEC anteriores.  
 
Río Anllóns 
Código ZEC 

ES1110015 

Rexión 

Atlántica 

Data declaración LIC 

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

de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

Data declaración ZEC 

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

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 

de Galicia. 

Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014  

Concellos 

Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco, Carballo. 

Superficie 

162 ha. 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
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Situación 

Na comarca de Bergantiños (noroeste da provincia da Coruña), que atravesa ao longo do seu eixe maior, de leste a 

oeste. Localidades de referencia: Carballo, Coristanco, Ponteceso. 

Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Anllons”, de 162 ha. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

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

3270   
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion 

rubri p.p. e de Bidention p.p. 

4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß 
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-

Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou 

arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos 

montano a alpino 

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

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-

Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

  Geomalacus maculosus Chondrostoma polylepis 

  Lucanus cervus Petromyzon marinus 

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

O proxecto prevese executar a menos de 500 metros da Rede Natura 2000. 

SEXTA.- AUSENCIA DUN ESTUDO DA FLORA DA SUPERFICIE AFECTADA DA POLIGONAL 

SÉTIMA.- AFECCIÓN SEVERA AO ESCRIBANO PALUSTRE E OUTRAS ESPECIES COMO BURHINUS OEDICNEMUS 

(EP), RHINOLOPHUS HIPOSSIDEROS (V), RHINOLOPHUSFERRUMEQUINUM (V), CIRCUS CYANEUS (V), CIRCUS 

PYGARGUS (V) E OUTRAS COMO BUTEO BUTEO, A AVELAIONA STRIX ALUCO..ETC 

Os parques eólicos e as Liñas Eléctricas proxectadas sitúanse en área de presenza potencial Plan de recuperación 

do  Escribano palustre (Emberiza  schoeniclus  L.  subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia. En relación á 

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

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

perímetros de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo de extinción.  
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A cuestión non é baladí porque hai unha manchea de parques eólicos que afectan a esta especie con charcas e 

humidais cuxo perímetro están sen determinar e a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de 

recuperación da subespecie lusitánica da escribenta, da que unicamente aparece nunha representación gráfica e 

fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás expensas das avaliacións que realicen as mercantís promotoras 

eólicas. 

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

que:   

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

seus resultados cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das medidas de recuperación", non 

existindo constancia desta avaliación tras o transcurso do periodo indicado.  

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

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

cumprir as directrices e actuacións contidas neste decreto". 

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

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

Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores causantes 

da súa actual situación seguen actuando.  

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

fin é garantir a conservación da especie que vive en estado silvestre no territorio da Comunidade Autónoma, dos 

seus hábitats e establecer medidas adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións 

naturais facéndoas viables". 

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

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

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

inverter a tendencia demográfica regresiva da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia ata que 

se limite de xeito significativo o seu risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación 

das localidades de reprodución coñecidas que se perderon e unha poboación reprodutora superior a 112 parellas”. 

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

situación da especie é de especial gravidade. 

No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, indícase a priori, que a 

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

da súa vulnerable situación, é unha das escasísimas especies ameazadas que conta cun plan de recuperación 

aprobado pola Xunta (só son 3 de 198, segundo teñen denunciado repetidamente varias entidades ecoloxistas). 

Mais os resultados dun novo censo volven advertir da necesidade de medidas efectivas. “Segundo os datos 

dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras en Galicia fronte ás case 70 censadas en 2005, o que supón 

unha redución de arredor do 70% en tan só 13 anos“, advirte o traballo, realizado por Emilio Martínez Sabarís, 

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

Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 
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En cumprimento da Directiva 2009/147/CE do Parlamento europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 

relativa á conservación das aves silvestres e o Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de 

recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica 

Steinbacher) en Galicia e o disposto no Anexo IV do mesmo referido ao calendario de actuacións, cómpre que a 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética de Recursos Naturais proceda á suspensión das avaliacións ambientais 

de todos aqueles proxectos industrias eólicos, plans e programas que poidan afectar á conservación da especie 

en tanto en canto non se proceda á determinación dos perímetros de protección dos humidais que constitúen o 

hábitat potencial desta ave en perigo de extinción e se garanta a conservación da especie e dos seus hábitats nun 

estado de conservación favorable. 

Ver NOTA CIENTÍFICA “Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018” de 

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

Damián Romay Cousido, Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 

OITAVA.- AFECCIÓN SEVERA AO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUEOLÓXICO E A SÚA 

DESCONTEXTUALIZACIÓN. 

O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. Contrariamente ao que se indica no estudo existen indicios 

máis que evidentes e razoables da existencia de máis patrimonio arqueolóxico.  

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

súas infraestruturas de evacuación existentes no ámbito xeográfico de desarrollo e implantación do proxecto 

industrial eólico, incluida a súa infraestrutura asociada de evacuación como é o patrimonio afectado polo 

proxecto da liña de evacuación. 

A mercantil promotora obvia a arqueotoponimia e a a arqueoloxía da paisaxe. Óbviase todo o referente ao 

patrimonio relacionado cos recursos hídricos. 

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

polo Reino de España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos 

Bens Culturais, Patrimoniais e Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público 

derivado da súa utilidade pública de máxima prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 

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

escenario ou ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo 

central repetido pola lexislación e os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o  patrimonio 

(Pose & Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas 

de 1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da 

Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio Arquitectónico de 1975 do Consello de 

Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 1978, a Convención de 

Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 2005. 

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

impacto ambiental. 

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar  

 Patrimonio sonoro e olfativo: sen avaliar 

 Arqueoloxía da Paisaxe: sen avaliar 

 

NOVENA.- AFECCIÓN SEVERA AOS MONTES. ELIMINACIÓN DA MULTIFUNCIONALIDADE DOS MONTES. 
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• Concello de Cabana de Bergantiños: Plan xeral de ordenación de ordenación municipal, aprobado 

definitivamente o 9 de xuño de 1999 (DOG 20/12/1999 e BOP 24/12/1999). 

•Concello de Zas: Plan xeral de ordenación municipal, aprobado definitivamente o 8 de novembro de 2007 (DOG 

26/11/2007 e BOP 04/12/2007). 

Os terreos afectados pola área de incidencia urbanística do parque están en chan clasificados como rústico das 

categorías que se indican a continuación: 

•AGM-01 (Zas): Chan rústico de protección forestal (SRPF), chan rústico de protección do patrimonio (SRPP) e chan 

rústico de protección da paisaxe (SRPPX). 

•AGM-02 (Zas): Chan rústico de protección forestal (SRPF) e chan rústico de protección da paisaxe (SRPPX). 

•TM-AGM (Zas): Chan rústico de protección forestal (SRPF) e chan rústico de protección do patrimonio (SRPP). 

•AGM-03/AGM-04/AGM-05/AGM-06/AGM-07 (Cabana de Bergantiños): Chan rústico de protección forestal (SRPF). 

•SET-AGM (Cabana de Bergantiños): Chan rústico de protección forestal (SRPF). 

O uso predominante na área de afección do proxecto é o uso forestal. 

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

descarbonización da economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o 

impacto da estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos núcleos 

habitados e o posible éxodo poboacional que se pode dar derivado da manchea de estacións eólicas que hai no 

territorio e outras infraestruturas, que dificultan a vida no rural e a sustentabilidade e viabilidade das explotacións 

forestais e agro – gandeiras (fomentando o feito coñecido como despoboamento do rural ou España baleirada). A 

este respecto debera informar a Dirección Xeral Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta 

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

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

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

de riqueza que xera emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha 

contribución importante ao PIB galego.  

No presente caso o proxecto do parque eólico Agrelo e Muriño afecta de forma severa a terras de cultivo e 

agrogandeiras, tal e como se pode apreciar nas imaxes aportadas pola promotora no anexo fotográfico,  

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

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

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

en materia de política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas encamiñadas a 

reducir a vulnerabilidade ao cambio climático dos chans agrícolas, dos montes e dos chans forestais e para facilitar 

a preservación dos mesmos, entre elas, a elaboración dun mapa de vulnerabilidade, así como a avaliación e 

promoción de sistemas agrícolas e prácticas de xestión forestal sostibles para aumentar a súa resiliencia fronte ao 

cambio climático, que fomentarán en todo caso as sinerxias coa redución de emisións de gases de efecto 

invernadoiro nestes ecosistemas”.  

O proxecto eólico elimina de forma irreversible a funcionalidade do monte, das terras agrícolas e implica 

afeccións irreversibles aos recursos hídricos. 
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LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

Exposición de motivos 

O monte, ademais da importancia económica e social referenciada en Galicia, ten unha función 

medioambiental que se recoñece e acrecenta progresivamente. A relación da sociedade galega co monte 

evolucionou considerablemente desde o último terzo do século pasado, xerando unha nova configuración 

baseada na esixencia do desenvolvemento sustentable e do aproveitamento racional dos recursos forestais. Así, 

os bosques aparecen como un elemento básico da estratexia ambiental como reservorios e depósitos de fixación 

de carbono, que chegan a fixar hoxe máis de 42 millóns de toneladas, o que os converte en piares fundamentais 

para o cumprimento dos compromisos adquiridos no protocolo de Quioto. 

Ademais, unha parte significativa dos montes galegos, predominantemente veciñais en man común, están 

incluídos na Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, o que revela a importancia dos bosques galegos no 

mantemento da riqueza e da biodiversidade da nosa flora e da nosa fauna, así como o papel tan importante que 

os montes desempeñan na protección do solo, da paisaxe, dos sistemas hidrolóxicos e de todos os ecosistemas 

que as formacións arbóreas albergan. Con este fin, regúlase na Lei de montes de Galicia unha serie de actuacións 

tendentes a previr e reducir a degradación do monte e a fomentar a súa restauración, dirixidas a paliar a 

sobreexplotación de determinados recursos, condicionando e preservando a masa forestal ante as actividades de 

índole extractiva, as urbanizacións, as áreas industriais e os trazados de grandes infraestruturas, e afondando no 

concepto de xestión sustentable e, especialmente, no manexo forestal responsable. 

O monte é, ademais, un espazo que determina a paisaxe e a identidade da nosa comunidade, ao tempo que 

ten un compoñente social de recreo, de lugar de encontro, lúdico e de gozo dos cidadáns. A lei trata de 

compatibilizar a funcionalidade medioambiental, social e estética do monte, cuxos beneficios intanxibles son 

aproveitados por toda a sociedade, e uns lexítimos beneficios directos que corresponden aos seus titulares. De aí 

que a lei persiga, como un dos seus obxectivos fundamentais, adaptar a realidade forestal galega ás esixencias, 

cada vez maiores, dunha sociedade, madura e moderna, como a de Galicia, que debe cohonestarse cos dereitos á 

percepción de rendas, froitos e utilidades dos propietarios forestais e dos silvicultores. 

Artigo 5. Función social dos montes 

1. Os terreos forestais galegos constitúen un recurso estratéxico que deberá contribuír ao desenvolvemento 

socioeconómico de Galicia, xerando rendas e emprego na Comunidade Autónoma mediante un aproveitamento 

sustentable dos seus recursos e servizos. 

2. Os montes desenvolven unha función social relevante, nos termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do 21 de 

novembro, de montes. 

3. A consellaría competente en materia forestal promoverá a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais 

para fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, compatibilizados coa súa potencialidade e utilización 

forestal. 

4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das masas forestais, segundo os criterios de xestión 

forestal sustentable e o disposto nesta lei, son de interese público, sen prexuízo do réxime da propiedade. 
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E cómpre ter moi en conta o artigo 4 da Lei 43/2003, que indica: 

“Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. 

Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como 

fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples 

servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono 

atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad 

ecológica y del paisaje. 

El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las 

Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y 

ordenado aprovechamiento”. 

Polo tanto, 

O uso forestal e a funcionalidade actual dos montes afectados polo proxecto do parque eólico Agrelo e Muriño 

e a súa infraestrutura común de evacuación PREVALECEN sobre o uso previsto no proxecto eólico citado e 

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

DÉCIMA.- 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.  

Indica a mercantil promotora no EIA literalmente que: 

“Así, atendiendo a los datos de la tabla anterior, el hábitat predominante en la zona de estudio lo constituyen los 

“brezales secos europeos”, que ocupan cerca del 52% de superficie. Los otros tipos más habituales son los Estuarios 

(comunidades bentónicas de algas e invertebrados) con el 16%; los Brezales húmedos atlánticos de zona templadas 

de Erica ciliaris y Erica tetralix que representan el 8% y las Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas 

grises) también con el 8%.  

Por otra parte, los hábitats que albergan especies arbóreas (9230 y 91E0*) representan aproximadamente el 5 % del 

total de la superficie analizada y, de los 13 hábitats inventariados, solamente son prioritarios el 2130*, el 4020* y el 

91E0*. Estos representan en conjunto aproximadamente el 16 % de la superficie del ámbito de estudio.  

Es importante señalar, por último, que ningún polígono que presente hábitats prioritarios se ve afectado de manera 

simultánea por varias infraestructuras, aunque sí de manera individual. Estos son los casos del P.E. Silvarredonda 
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(Polígono 12.369, hábitat 4020*), P.E. Repotenciación Malpica (Polígono 5.140, hábitat 4020*) y P.E. Soesto (Polígono 

9382, hábitat 2130)”. 

Reitérase a obriga legal de manter os hábitats de interés comunitario nun estado de conservación 

favorable, e no caso do proxecto do parque eólico Agrelo e Muriño, prevese a súa afección irreversible ao ser 

eliminados. 

Cómpre ter en conta que trátase de 7 aeroxeradores de 200 metros de altura con unha previsión de case 10 km de 

viais (9.605 m.), que ocuparían unha superficie de 107.950 m². As gabias de cableado terían unha lonxitude de 

12.390 metros e ocuparían unha superficie de 5.088 m². A isto hai que engadir os 5.129 m² da subestación e con 

unha incidencia urbanística que non é cuestión baladí, ao transformar os usos dos chans nunhas 106,53 

hectáreas. A isto hai que engadir que son chans que están a recuperarse dos incendios continuados e que o uso 

forestal actual e potencial é o adecuado para a súa formación e estabilidade coa conseguinte función social do 

monte e a súa multifuncionalidade. 

A isto hai que engadir o efecto da “invasión eólica” que está  a sofrir a Costa da Morte por parte do lobby 

enerxético co apoio da Xunta de Galicia. Así temos outros proxectos e parques xa instalados que fragmentan o 

territorio coa conseguinte creación de “illas biolóxicas” e a perda de biodiversidade e da necesaria conectividade 

ecolóxica e afectando a coherencia da propia REDE NATURA 2000. 

PARQUES MUÍÑOS DENTRO DO 

BUFFER 10km 

DIAMETRO (m) POTENCIA (MW) 

MONTE REDONDO  6  48  49,5  
SILVARREDONDA  13  62  16,9  
MALPICA 

REPOTENCIACIÓN  

5  92  15,5  

CORME 

REPOTENCIACIÓN  

7  114  18,3  

FONTESILVA  1  90  21,6  

FONTESILVA 

AMPLIACIÓN  

4  100  7,2  

PES MONTE DA 
BARDA  

2  74  3,34  

PES O BARRIGOSO  2  74  3,34  

ZAS 
REPOTENCIACIÓN  

5  114  2,63  

MIÑÓN  7  136  24  
MOURIÑOS  3  126  9,61  
PENA FORCADA - 

CATASOL II  

2  117  7,2  

MONTE AGRELO Y 

MURIÑO  

7  155  42  

BUSTELO E 

BARALLÁNS  

6  155  36  

MONTE CHAN  10  145  50  
PENA DOS MOUROS  7  145  45  
ALTO TORREIRO  4  155 (1 de 114)  20,6  

SOESTO  2  155  12,4  

PATIÑEIRO  5  150  -  
O CERQUEIRAL  4  136  

MOURIÑOS   AUTORIZADO O EN FUNCIONAMIENTO  
BRAÑAS   SIN ACCESO A RED DE EVACUACIÓN  
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ALTO TORREIRO   EN TRÁMITES PREVIOS  
SALGUEIRAS   SIN ACCESO A RED DE EVACUACIÓN  
MIÑÓN   AUTORIZADO O EN FUNCIONAMIENTO  

MONTE CHAN   EN TRÁMITES PREVIOS  

 

Ao anterior hai que engadir a fragmentación derivada das liñas eléctricas e o Feísmo Paisaxístico derivado da 

acumulación de estacións eólicas. Así, a menos de 300 metros do aeroxerador AGM-06 hai unha liña aérea de alta 

tensión (LAT). 

A propia mercantil promotora recoñece no EIA que na área xeográfica de afección do proxecto do parque eólico 

Agrelo e Muriño existen un total de 389 km totales de liñas eléctricas. Isto engadido ao elevado número de 

estacións eólicas existentes e proxectadas supón unha ameaza seria para a Rede Natura 2000 e a necesaria 

coherencia desta. 

“La visibilidad total sinérgica es de 74899.7 ha,….(…). 

Por lo que respecta a la LAT proyectada, como ya se ha señalado, discurre a lo largo de 22,5 km frente a los 82,9 km 

existentes de tendidos de alta tensión y los 306 km de media tensión presentes en el área de estudio de efectos 

sinérgicos. Así pues, de los 389 km totales de líneas existentes, la LAT proyectada supone únicamente un incremento 

del 5,5%. El impacto visual de esta infraestructura ha sido valorado en el correspondiente EIIP. 

Cómpre reiterar unha vez máis que o público non pode acceder á documentación ambiental da LAT do proxecto 

do parque eólico Agrelo e Muriño.  

 CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DA ÁREA XEOGRÁFICA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO 

EÓLICO AGRELO E MURIÑO E AS SÚA INFRAESTRUTURA DE EVACUACIÓN (OBXECTO DOUTRO 

PROXECTO E AO QUE NON É POSIBLE O ACCESO PARA A VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA 

TOTALIDADE DO PARQUE) 

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

execución do proxecto eólico e as súas infraestruturas asociadas, que tamén son comúns a outros parque eólicos 

con implantación prevista no mesmo ámbito xeográfico. 

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

a Directiva 2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados 

sobre o medio ambiente indica respecto á localización dos proxectos: 

“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, 



18 
 

iv) reservas naturais e parques, 

v) zonas clasificadas ou protexidas pola lexislación nacional; zonas Natura 2000 designadas polos Estados membros 

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

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

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

vii) áreas de gran densidade demográfica, 

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

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

seguintes condicións: 

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

do lugar ou sen ser necesario para a mesma. 

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

execución do proxecto eólico nin se determina o grao de sensibilidade e de resiliencia do territorio para acoller o 

proxecto, tendo en conta a presencia xa doutros parques na contorna e a importancia dos recursos hídricos e 

humidais afectados. 

O proxecto eólico Agrelo e Muriño e a súa infraestrutura asociada é incompatible coas prioridades e usos previstos 

no Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de 

importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 

 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.  

UNDÉCIMA.- Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados do proxecto 

eólico Agrelo e Muriño e demais infraestruturas asociadas (obxecto doutros proxectos independentes e non 

sometidas á presente avaliación ambiental). Afección aos seus puntos de encame e puntos de encontro 

lobeiros. 

 

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

da promotora. Pero esta avaliación deberá ser previa á ubicación das instalacións do proxecto e avaliar os seus 

impactos sinérxicos e acumulados coa totalidade de parques e infraestruturas de evacuación xa instaladas e 
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aprobadas e pendentes de execución na mesma área xeográfica. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e 

a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. Polo tanto, antes de escoller o emprazamento 

do proxecto xa se debera  prever estes puntos de encame e de encontros lobeiros. O proxecto tal e como se 

presenta no documento de inicio prevé a eliminación destes puntos de encontro e encame causando prexuizos 

irreversibles para a especie. Non se seguiron os criterios dos expertos que indican:  

“• Na fase de planificación dun novo proxecto consúltense as fontes dispoñibles acerca da presenza de mandas de 

lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da especie e o que se coñece do efecto das 

infraestruturas industrais sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este 

cánido, modificando a disposición das infraestruturas e alonxando estas dos puntos de encame e puntos de encontro 

das manadas de lobos.  

• É conveniente que durante a planificación dun proxecto industrial identifíquense as principais manchas de 

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

A totalidade das infraestruturas industriais fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos 

significativos para unha especie de marcado carácter territorial.  

O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en 

Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente 

protexidas”, constando as prohibicións correspondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres 

características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a concepción da lista 9 única de especies e a 

incorporación da política conservacionista na planificación económica.  

O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as 

especies amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en 

caso de non ter dita consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do 

Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de 

interese comunitario como o Lobo. 

Non se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade das infraestruturas eólicas previstas para o 

mesmo ámbito xeográfico. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da autorización administrativa de 
construción, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do 
parque eólico Monte Agrelo e Muriño, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A Coruña) (expediente 

IN408A 2020/58), DOG Núm. 163, de 29 de agosto 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. 

Coa autorización deste proxecto vulnerarían a Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 

de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres. Así o proxecto está moi próximo á ZEPA Costa 

da Morte-Norte (a 800 m aproximadamente do AGM-03) e como sabemos as aves non entenden de límites. A 

necesaria coherencia da Rede Natura 2000 impide poñer en risco as aves en perigo de extinción e protexidas 
tendo en conta que o proxecto atópase no ámbito de xestión da especie ameazada e en perigo de extinción 
Emberiza schoeniclus lusitánica dada a proximidade da ZEC Río Anllóns (a 400 metros aproximadamente do AGM-
03) e catalogada como área de presencia e de presencia crítica da especie. 
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Ademais a Dirección xeral  non ten elaborados estudos e/ou informes relativos á determinación das taxas de 
mortalidade por parques eólicos e aeroxeradores en base ás especies de avifauna presentes nos distintos 
ámbitos, con especial referencia ás aves prioritarias, avifauna en xeral e os quirópteros e a bibliografía existente 

non está actualizada nin en consoancia coa implantación case que masiva que se está a realizar de estacións 

eólicas no territorio galego. 

As Directiva Aves ten por finalidade a conservación a longo prazo de todas as especies de aves silvestres da UE e 

non se garante a súa conservación sin a existencia de estudos e/ou informes que permitan determinar os 
impactos dos parques eólicos xa instalados e en funcionamento. En base ao principio de prevención e precaución 
non deberan autorizar a instalación de parques eólicos tan próximos a espazos con figuras de protección: Zona 
especial de conservación (ZEC) “Costa da Morte” (ES111000S), Zona de especial protección dos valores naturais 

(ZEPVN) “Costa da Morte”, e Zona de especial protección para as aves (ZEPA) “Costa da Morte (Norte)” como é o 

caso do proxecto Agrelo –Muriño e outros casos como o dos parques xa instalados Mouriños e Pena Forcada –
Catasol II. 

2.- Acceso á documentación ambiental do proxecto da Liña eléctrica de evacuación do proxecto do parque eólico 
Monte Agrelo e Muriño, xa que logo, non se permite o acceso ao público ao seu contido e non foi obxecto de 
exposición pública. 

Non someteron a exposición pública a Relación de Bens e Dereitos Afectados (RBDA), polo que as persoas 
afectadas que non coñezan da súa condición, non participan na avaliación ambiental dos impactos. 

3.- 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// 

4.- 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 

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

5.-  Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 

Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor 
ou unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte 
protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co 

territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares 
que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, teñen dereito a  
emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da 
poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico 

que non ten en conta a aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras 

aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no presente caso existe un rexeitamento social ao parque 
eólico parque eólico Monte Agrelo e Muriño 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 unilateralmente 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 

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

participar na localización do proxecto do parque eólico Monte Agrelo e Mouriño e a súa solución común de 
evacuación e conexión 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. 

7.- Permitan o acceso público á documentación ambiental do proxecto da liña de evacuación do parque Agrelo e 

Muriño, e non se puido ter acceso a esta para a redacción das alegacións. Examinado o enlace de Transparencia 
da Vicepresidencia e Consellería de Economía, Industria e Innovación: 

http://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion resulta imposible acceder á 
documentación ambiental deste proxecto. 

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

participar na localización do proxecto do expediente IN408A 2020/58, DOG Núm. 163, de 29 de agosto de 2022 aos 

efectos paisaxísticos, de saúde e de benestar. 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. 

Deberan someter a exposición pública a documentación ambiental dos proxectos eólicos no seu conxunto, 

incluida a liña de evacuación e demais infraestruturas asociadas de 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. 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud
http://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion
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Teñan en conta que os proxectos implican prexuizos paisaxísticos severos para lugares simbólicos e identarios e 

outros como o Dolmen de Dombate, as Torre de Allo, a Paisaxe Sacra da Eirita, o Monte Branco, o Alto da 

Fernandiña, o Monte Perrol, o Val fluvial do Río Lourido…e toda a liña de costa do litoral laxense e cabanés, xunto 

co esteiro do río Anllóns. 

9.- Procedan á nulidade de todo o actuado no proxecto do expediente expediente IN408A 2020/58, DOG Núm. 163, 

de 29 de agosto de 2022, por non ter en conta a contaminación lumínica xerada para as aves e non garantir a 

necesaria conectividade ecolóxica entre os ecosistemas e a coherencia da REDE NATURA 2000. 

10.- Teñan en conta que a excesiva fragmentación dos ecosistemas e a falla de avaliación do impacto sobre o lobo 

ibérico afecta de forma severa ao seu hábitat, tendo en conta que o lobo atópase estritamente protexida. A corta 

de matogueira que se leva a cabo nas obras de construción dos parques afecta aos puntos de encame e puntos de 

encontro da especie. Tras a Orde TED/980/2021, do 20 de setembro, pola que se modifica o Anexo do Real Decreto 

139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección 

Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas, todas as poboacións de lobo (Canis lupus) están incluídos 

na “Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial” recollido no Real Decreto 139/2011. 

11.- Dado que estamos ante un Plan industrial eólico dun Clúster de empresas, ínstaselle a que sometan este á 
correspondente avaliación ambiental estratéxica: o parque eólico Agrelo e Muriño, o parque eólico Bustelo – 

Baralláns, o parque eólico Alto do Torreiro, o parque eólico Pena dos Mouros, parque eólico Monte Chan, parque 
eólico Pena dos Mouros e a infraestrutura de evacuación. 

Ínstaselle tamen a que non dividan de forma artificiosa os proxectos co fin de diluir os impactos ambientais do 

conxunto e facilitar e axiliar a súa tramitación administrativa. 

Deberan someter a exposición pública a documentación ambiental dos proxectos eólicos no seu conxunto, 

incluida a liña de evacuación e demais infraestruturas asociadas de 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. 

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. 

Existe tamen unha particular afección a fauna vulnerable como a Ra iberica, a Hyla arbórea, Lucanus cervus, a Ra 

temporaria, Oxygastra curtisii e a Chioglossa lusitánica. Todas estas especies están ligadas en maior ou medida á 
auga, polo que é moi probable atopalas por situarse os aeroxeradores e os puntos de apoio en paraxes higrófilas. 
Resulta particularmente prexudical a afección aos cauces e á vexetación de ribeira. 

As  instalacións e infraestruturas eólicas eliminan hábitats prioritarios e de interés comunitario,  eliminan o humus 

e degradan o chan, que como recurso non renovable e finito debera ser preservado.  

Cómpre ter moi en conta o ocurrido co limítrofe parque eólico Mouriños, onde baseándose exclusivamente na 

documentación aportada pola mercantil promotora, autorizaron un parque eólico con afección a hábitats 

prioritarios e de interés comunitario e cítase textualmente: “Referente aos hábitats de interese comunitario, 

segundo a documentación aportada polo promotor, estarían presentes na zona, os hábitats 4030 (breixeiras secas 

europeas) e o prioritario 4020* (breixeira húmida atlántica), se ben a gran parte da área ocupada presenta 
reforestacións de piñeiro e e eucalipto, bosques mixtos e zonas de toxal ou toxal breixeira, aínda que existen tamén 

algunhas manchas mellor conservadas dominadas por breixeiras” e “Indican que, segundo o Atlas de hábitats 
naturais e seminaturais (2005) realizado polo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente habería os 

seguintes hábitats naturais de interese comunitario: breixeiras húmidas atlánticas de zonas momas de Erica dliaris e 
Erica tetralix. Código 4020* (hábitat prioritario) e breixeiras secas europeas. Código 4030. Informan que o proxecto se 

localiza parcialmente na área tipificada como zona potencial do Plan de recuperación da subespecie lusitánica da 
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escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. Subsp. lusitánica Steinbacher) en Galicia, aprobado mediante o 
Decreto 75/2013, do 10 de maio, e que está en perigo de extinción segundo o CGEA”. 

O órgano substantivo estaría a sacrificar a biodiversidade en aras do lobby enerxético e da implantación masiva 

de estacións eólicas en connivencia con este. Advírteselle da obriga legal de manter os hábitats de interés 
comunitario nun estado de conservación favorable. E no presente caso non sería así, posto que a 
eliminación destes produce unha afección irreversible. Existe unha afección severa e irreversible para os 

recursos hídricos, para os humedais, para a necesaria conectividade ecolóxica e para as masas arbóreas 
autóctonas ou ancient wood galego e o bosque de ribeira. Ademais o proxecto da estación eólica está 
sobredimensionado e non se xustifican os prexuizos para o medio natural. 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación destes procedementos non permite valorar a importancia da 
zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable transcendental para coñecer o grao de 
facilidade ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as interrelacións da biodiversidade ao non ter 

en conta os humedais referidos. 

Non se determina o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de  

conectividade/criticidade, polo que tampouco se pode garantir a conectividade ecolóxica dos ecosistemas 

afectados pola liña de evacuación e o proxecto do parque eólico Agrelo e Muriño.  

12.- Teñan moi en conta o artigo 4 da Lei 43/2003, que indica: 

“Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. 

Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de 
recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios 

ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de 

depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje. 

El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las 

Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y 

ordenado aprovechamiento”. 

Como xa se indicou na parte expositiva deste escrito existe un número elevado de montes afectados, non se tivo 

en conta a súa función de descarbonización da economía nin o seu papel como garante da necesaria 

conectividade ecolóxica. 

13.- Acceso aos informes do programa de vixilancia e seguimento ambiental dos parques eólicos limítrofes 

Mouriños (6. Programa de vixilancia ambiental e seguimento ambiental da DIA), Silvarredonda e Pena Forcada-
Catasol II (6.3. Informes do programa de vixilancia da DIA). 

14.- Eliminen calquer parque eólico da entorna da Paisaxe Sacra Nosa Señora do Espiño e Pena da Santa.  

A Eirita, 7 de setembro de 2022 

 

 

Asdo.-__________________________ 

 

 


