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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA E RECURSOS NATURAIS 

 

 

Asunto: Recurso de Alzada fronte á RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de 

Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que se outorga a autorización administrativa previa, a 

autorización administrativa de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a 

compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do 

parque eólico Farrapa II, sito nos concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo) e promovido por 

Norvento, S.L.U. (066-EOL), DOG Núm. 151, de 9 de agosto de 2022. 

Don/Dona ______________________________________________________________________ con 

DNI. Número ________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

 

EXPÓN: 

Á vista da RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 

Naturais, pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que 

se outorga a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e se declara a 

utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das 

instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Farrapa II, sito nos concellos de Abadín e A Pastoriza 

(Lugo) e promovido por Norvento, S.L.U. (066-EOL), DOG Núm. 151, de 9 de agosto de 2022, por medio 

do presente escrito presenta RECURSO DE ALZADA á citada resolución ao abeiro do artigo 122 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas en base 

aos motivos de nulidade de pleno Dereito e infracción normativa dos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, e todo 

elo en base ás seguintes ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- AFECCIÓN SEVERA AOS RECURSOS HÍDRICOS. VULNERACIÓN FLAGRANTE DA 

DIRECTIVA MARCO DÁ AUGA (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E 

HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS E Á CALIDADE DAS 

MASAS DE AUGA. 

Na documentación ambiental do proxecto recoñécese a abundancia de lagoas e humidais, de 

afloramentos e charcas naturais e regos que se alimentan de mananciais que van aflorando no terreo. 

Polo tanto, a afección do proxecto eólico aos recursos hídricos é severa e incompatible coa conservación e 

non afección a estes. 

Indica a empresa promotora: “Los datos cartográficos cedidos por la Consellería de Medio Ambiente 

indican que el Parque Eólico Farrapa II no se instala sobre ningún humedal inventariado siendo el Quende 

y el Monseibane los más cercanos, situándose a una distancia aproximada del parque eólico, de 0,8 km y 

2,8 km respectivamente”. Ademais de ser unha contadicción coa realidade física dos terreos afectados é 

evidente que non se instala sobre ningún humidal inventariado porque non Inventario de Humidais de 

Galicia non existe ningún, xa que a día de hoxe non consta ningún como así o recoñeceu o Subdirector de 

Espazos Naturais, Tomás Fernández – Couto Juanas en data de 22/03/2021: “A día de hoxe non hai 

ningunha resolución de inclusión publicada no Diario Oficial de Galicia, polo que non hai ningunha zona 

húmida inscrita no Inventario de Humidais de Galicia”. 
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Segundo a Relación de bens e dereitos afectados (RBDA) do parque eólico Farrapa II publicada no DOG 

Núm. 151, de 9 de agosto de 2022 ao abeiro da RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2022, da Dirección Xeral 

de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que se outorga a autorización administrativa previa, a autorización 

administrativa de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con 

diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Farrapa II, sito 

nos concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo) e promovido por Norvento, S.L.U. (066-EOL), cómpre indicar 

o seguinte: 

A paraxe Chao do Rei ubicada no Polígono 502 Parcela 140, localízase a 201 metros da paraxe de Porto 

Cova, Polígono 501 Parcela 9. Na paraxe Porto Cova nace un cauce sin codificar. No Curro dos Portos 

(Polígono 501 Parcela 71 de Abadín) nace outro cauce innominado que se une ao anterior á altura do 

Polígono 502 Parcela 118, na paraxe do Prado da Raíña. 

Na parcela con referencia catastral 27001B501000090000UR, Polígono 501 parcela 9 da Relación de 

Bens e Dereitos Afectados (RBDA) denominada Porto Coba, nace un cauce. 

A escasos metros, no Polígono 501 Parcela 57, abrolla unha fonte na paraxe denominada Prado da Fonte. 

Na mesma entorna está a Fonte Casa Boa.  

O Rego da Freixera nace na Rega da Corda e vai conformando o val fluvial ao longo do seu percorrido.  

Na Veiga das Gabias únese ao rego innominado que nace na Paraxe de Porto Cova, ata tributar ambos os 

dous no Río Gontán. 

 

 RELACIÓN DE PARCELAS QUE FIGURAN NA RELACIÓN DE BENS E DEREITOS 

AFECTADOS (RBDA) E QUE REUNEN AS CARACTERÍSTICAS HIGRÓFILAS PROPIAS DOS 

HUMEDAIS 

27001B501000090000UR 501 9 Porto Coba 

27001C502001740000QT 502 174 Fonte Faixal 

27001C502001760000QM 502 176 Curro da Corda 

27001A053000160000FB 53 16 

O Curro dos 

Chaos 

27001A053001600000FO 53 160 Prado dos Chaos 

27001A053000550000FP 53 55 Villagala 

27001A053000560000FL 53 56 Cadaval 

27001A053000570000FT 53 57 Roza Moura 

27001A053001440000FA 53 144 Roza Moura 



3 
 

27001A053001110000FW 53 111 Roza Moura 

27001A053001120000FA 53 112 Curro da Corda 

27001A053001130000FB 53 113 O Curro da Corda 

27001A053001140000FY 53 114 Roza Moura 

27001A053001190000FT 53 119 Cadaval 

27001A053001200000FP 53 120 Cadaval 

27001A053001210000FL 53 121 Cadaval 

 

 AFECCIÓN  SEVERA E INCOMPATIBLE COA RESERVA DA BIOSFERA “TERRAS DO MIÑO”. 

FALLA DA NECESARIA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA E AFECTACIÓN Á COHERENCIA DA 

REDE NATURA 2000 

17 Estacións eólicas próximas, estado, altura e distancia  ao  proxecto eólico  Farrapa II. Cómpre avaliar 

como se integran todas esas estacións nos obxectivos da Reserva da Biosfera, ao que hai que hai que 

engadir as infraestruras asociadas e liñas de evacuación: 

*NEDA  NORVENTO Funcionamento 10  Gamesa  G132 (84-132) 0,6 km 

*EXPERIMENTAL  NED  NORVENTO Tramitación 5  Norvento Enerxía Distribuída (ata 60-ata 60) 3,5 km 

*ALTO  SEIXAL  ENEL GREEN  POWER Funcionamento 15  Gamesa  G87 (78-87) 4,3 km 

*PASTORIZA - RODEIRO  NATURGY Funcionamento 14  Gamesa  G132 (84-132) 4,3 km 

*A  CELAIA DESENVOLVEMENTOS EÓLICOS DE LUGO Funcionamento 32  Neg- Micon  NM 900/52 

(49-52) 6,4 km 

*ACEVEDAL  GREENALIA Tramitación 5 Modelo 136 (112-136) 6,0 km 

*CARBALLAL  GREENALIA Tramitación 9 Modelo 136 (112-136) 7,9 km 

*FARRAPA I – FASE I  ENEL GREEN  POWER Funcionamento 16  Gamesa  G87 (78-87) 6,4 km 

*GRAXON  GREENALIA Tramitación 6 Modelo 136 (112-136) 9,6 km 

*MONSEIVANE MODIFICADO DESENVOLVEMENTOS EÓLICOS DE LUGO Funcionamento 46  Neg- 

Micon  NM 900/52 (47-52) 7,3 km 

*MONDOÑEDO  NORVENTO Tramitación 2  Ecotecnia 74 (70-74) 7,5 km 

*PICO DÁ ROCA ECAR/ NORVENTO Tramitación 2  Ecotecnia 74 (70-74) 8,3  km 

*SASDÓNIGAS  NORVENTO Funcionamento 5  Vestas V126 (87-126) 7,0  km 

*SASDÓNIGAS FASE II  NORVENTO Funcionamento 3  Vestas V126 (87-126) 7,6  km 
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*ÁLABE - LABRADA ACCIONA ENERXÍA Funcionamento 25  Neg- Micon  NM 750/44 e  NM 750/48 (56-

44/48) 7,3  km 

*ÁLABE –  MONTEMAIOR SUR ACCIONA ENERXÍA Funcionamento 17  Neg- Micon  NM 750/44 (55 44) 

9,5 km  

*ÁLABE -  TERRAL ACCIONA ENERXÍA Funcionamento 37  Neg- Micon  NM 750/44 (46-44) 8,7 km 

En canto ás liñas eléctricas de evacuación dos  PPEE nun radio de 5 km están:  

* “LAT  FARRAPA-NEDA”, a “LIÑA DE EVACUACIÓN  PPEE EXPERIMENTAL  NED” e a “LINEA 

COLECTORA  LUDRIO EIXO NORTE”.  

* “L.A. T. 132  kV MONDOÑEDO- SETEPONTES (EON)”: 

1.  L.A. T. 132  kV AP. Nº 35  L.A. T. SUB. MONDOÑEDO A SUB. MEIRA – SUB.  P.E.  FARRAPA I,  

FARRAPA II e NEDA (en diante como “ LAT  Farrapa-Neda”). En funcionamento. 

Esta liña é unha das liñas de evacuación principais no contorno do proxecto, a cal actuará tamén 

como evacuación de enerxía para o proxecto. Con todo, e a pesar de ser  unha dás  liñas de 

evacuación  do parque  non  foi  avaliada  conxuntamente  co  mesmo  aos efectos  ambientais. 

Esta liña está formada por 3 tramos e dúas derivacións; derivación a  P.E. Neda e derivación a  P.E.  

Farrapa I. A execución do tramo III e derivación a  Farrapa I atópase en explotación desde 2007, mentres 

que o tramo I, tramo II e derivación Neda entrou en funcionamento no ano 2019. Esta liña entronca 

finalmente co apoio 35 da  LAT Sub. Mondoñedo-Sub. Meira. 

A subestación de  Farrapa II entroncarase mediante un van  destensado desde o pórtico ao apoio 1 da liña 

existente  L.A. T. 132  kV AP. Nº 35  L.A. T. SUB. MONDOÑEDO A SUB. MEIRA – S2.  L.A. T. 132  kV  

P.E. PASTORIZA-RODEIRO-SUBESTACIÓN DE INTERCONEXIÓN  LUDRIO 132/400  kV (en diante, 

“Liña colectora  Ludrio eixo norte”). En funcionamento. 

Esta liña permite a evacuación de enerxía producida no parque eólico Pastoriza-Rodeiro (45  MW). O 

tramo en aéreo consta de dous circuítos cunha lonxitude total de 23.215,6  m, discorrendo polos termos 

municipais da Pastoriza e Castro de Rei. Para o estudo de efectos acumulativos a promotora eólica  

só   considerou ou 1º circuíto, o cal ten a súa orixe na subestación do  P.E. A Pastoriza-Rodeiro e 

finaliza na subestación colectora de  Ludrio. A empresa promotora tiña o deber de  avaliar a  

totalidade dás  infraestruturas no  seu  conxunto e o  proxecto dá estación eólica  Farrapa II  

debérase someter a  avaliación ambiental  conxuntamente  coa  súas  infraestruturas asociadas e a  

liña de evacuación que aquí se menciona  na  súa  totalidade e máis se cabe se estamos a falar dos 

previsibles impactos na Reserva da Biosfera Terras do Miño.  Non o  facer, como  é o caso, implica 

a vulneración dá  Lei 21/2013, de 9 de  decembro de  avaliación ambiental. 

3.  L.A. T. 132  kV MONDOÑEDO- SETEPONTES (EON). En funcionamento 

 

 EFECTOS  ACUMULATIVOS (ADITIVOS, SUMATIVOS E GLOBAIS) CON  PARQUES EÓLICOS 

PRÓXIMOS:  

Cómpre á avaliación ambiental conxunta e glogal da totalidade das infraestruturas do parque eólico 

incluidas as liñas de evacuación e demais infraestruturas asociadas. 
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A participación do público na toma de decisións en materia do medio ambiente, e en particular, na 

avaliación ambiental dos proxectos industriais está recollida no Convenio de Aarhus, no artigo 45 da 

Constitución española e na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á 

información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as 

Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE). 

Substraer da participación pública e por tanto da avaliación por parte desta de determinadas 

infraestruturas, polo mero feito de ser compartidas é unha violación severa do espíritu de Aarhus e dos 

dereitos fundamentais inalienables do ser humano, xa que está a impedir e obstaculizar a avaliación 

global, sumativa e sinérxica dos impactos ambientais do conxunto das infraestruturas do proxecto 

industrial. 

A avaliación ambiental dos impactos da totalidade das infraestruturas do proxecto industrial debe permitir á 

cidadanía a valoración conxunta, global, sinérxica e sumativa destes, en todas as fases de execución e 

durante o funcionamento do parque. 

Ao anterior hai que engadir outras infraestruturas como as estradas e camiños que fragmentan o territorio 

e supoñen a perda de biodiversidade. Ao mesmo tempo todas estas infraestruturas eólicas fragmentan a 

paisaxe e incrementan a fraxilidade visual. 

TERCEIRA.- AFECCIÓN SEVERA E INCOMPATIBLE CON HÁBITATS PRIORITARIOS. O PROXECTO 

AFECTA DIRECTAMENTE A HÁBITATS PRIORITARIOS DE TURBEIRAS EN BO ESTADO DE 

CONSERVACIÓN. 

4020 Brezais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris y Erica tetralix Prioritario 

4030 Brezais secos europeos  

7110 Turbeiras altas activas Prioritario 

4030 Ulici europaei-Ericetum cinereae Bellot  

4090 Cytisetum striati  

3260 Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati 

4020 Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae Prioritario  

9120 Ilici-Fagion  

91E0 Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae Prioritario 

3110 Lagoas e charcas temporais  

Afección moi severa e incompatible com mantemento nun estado de conservación favorable do 

bosque de riberia polos cruzamentos dos ríos e cauces. 

 

CUARTA.- AFECCIÓN SEVERA E INCOMPATIBLE COA AVIFAUNA: 

As Serras do Xistral e Faladoira son un atractivo ornitolóxico de primeira magnitude, que se fai extensible 

ás dorsais limítrofes. Non obstante a implantación masiva e desordenada de estacións eólicos contribuiu 

en boa medida á fragmentación do territorio, á perda de biodiversidade e ao incremento do feísmo 
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paisaxístico redundando todo elo en detrimento da conectividade e riqueza dos ecosistemas e do turismo 

da zona. Non se poden implantar máis estacións eólicas sin unha planificación adecuada e un plan de 

recuperación das paisaxes e dos hábitats. 

Con respecto á comarca da Terra Chá, é unha zona de relevo plano e ecosistemas abertos, nos que se 

localizan distintas lagoas, veigas, prados húmidos e áreas inundables, que acollen moitas especies de 

aves.  O factor crave do turismo ornitolóxico é a composición e abundancia da comunidade de aves 

presente na zona destino. A manchea de infraestruturas eólicas actua como contrapunto e é incompatible 

con esta riqueza faunística. 

O cordal de Neda é unha serra montañosa que forma parte dos montes setentrionais da comunidade 

galega. Fai de límite entre os concellos de Abadín e Pastoriza. É unha das serras máis destacables da 

provincia de Lugo, onde nela nace os ríos Gontán e Pequeno; formando vales moi novos. O seu punto 

culminante é o pico Neda. Á beira deste sistema montañoso discorre unha parte do Camiño Norte de 

Santiago 

Ciconia nigra VU * 

Ciconia ciconia RPE * 

Aegypius monachus VU *. O Cordal de Neda é a súa zona de presencia habitual. 

Circaetus gallicus RPE * 

Circus pygargus VU VU * 

Milvus migrans RPE * 

Gyps fulvus RPE * O Cordal de Neda é a súa zona de presencia habitual. 

Pluvialis apricaria RPE * 

Gallinago gallinago EN* 

Scolopax rusticola VU* 

Caprimulgus europaeus RPE * 

Sylvia undata RPE * 

Pyrrhocorax pyrrhocorax RPE * 

Lanius collurio RPE * 

Protección estrita pola Directiva de Hábitats: 

Chioglossa  lusitánica 

Epidalea  calamita 

Discoglossus  galganoi 

Alytes  obstetricans 

Ra ibérica 

A  Lagartixa de  turbeira (Zootoca  vivípara): 

As poboacións galegas representan o límite sudoccidental da súa distribución. Atópase frecuentemente en  

turbeiras, bordos de arroios e herbais ou matogueiras circundantes, praderías húmidas e outras 

formacións caracterizadas por unha elevada humidade do substrato e boa cobertura de vexetación  

herbácea e arbustiva. Está vencellada con hábitats moi específicos como son os presentes na área do 

proxecto: as turbeiras. 
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QUINTA.- AFECCIÓN Á REDE NATURA: 

•  ZEC Parga-Ladra- Támoga, emprazado a unha distancia aproximada de 4 km ao suroeste do proxecto. 

•  ZEC Serra  do  Xistral, situado a unha distancia aproximada de 6 km ao norte. 

•  ZEC Ría de Foz-Masma, situado a 11 km da área de afección do proxecto aproximadamente. 

•  ZEC Río  Ouro, a 16 km ao norte do proxecto aproximadamente. 

 

SEXTA.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA E INCOMPATIBLE CO CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO. 

CAMIÑOS REAIS E ROTEIROS DE PEREGRINACIÓN. 

A  poligonal  abrangue  unha  ampla zona de substitución irregular con altitudes medias entre os 730 e e 

os 600 metros. Ocupando a  ladeira oeste dá  Cordal de Neda. A altura  máis importantes dá zona son Ou 

Pico de Neda, que alcanza os 795 metros.   Ríos como ou  Anlló e regachos como ou Rego Grande, ou de  

Freixeira, ou de  Gontán  ou de  Crispín,  modelan esta zona creando  encaixados vales  nas zona  máis 

elevadas dúas  leitos. 

O tramo  do  camiño entre Mondoñedo e Abadín forma parte do Camiño  do Norte, uns dos trazados  máis  

antigos dos que  temos noticia. Esta era a vía  máis usada ata a pacificación dás  terras  do sur peninsular.  

Aínda que durante os  séculos  XI- XII hai  unha clara potenciación  do  Camiño Francés como itinerario 

xacobeo  privilexiado,  isto non supón a decadencia  deste  camiño de peregrinación  asturgalaico. Os 

peregrinos seguían usando este roteiro tanto  cando  viñan por  terra desde Francia, como  cando  

chegaban por mar procedentes de países europeos  do norte. Este  Camiño segue a ser uns dos trazados  

máis utilizados  na  actualidade para peregrinar  á Compostela. 

A  presenza dá roteiro de peregrinación a Santiago  puido  influír  dalgúns  xeito  na abundancia de  

cruceiros,  capelas, santuarios  ou  petos existentes  nesta zona.  Moi próximo  á vía consérvase o Peto de 

San Antonio en Abadín. 

Tamén consérvase a traza de varios  Camiños  Reais que,  perpendicularmente  á roteiro de  peregrinaxe, 

comunican o  val  coas zonas altas. Un  destes  camiños  reais  viña cara Abadín procedente de  Loboso,  

ao  longo  deste  camiño  temos numerosos  cruceiros e  unha  capela.  

SÉTIMA.- PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR. PATRIMONIO SONORO, 

PATRIMONIO OLFATIVO E ARQUEOLOXÍADA PAISAXESIN AVALIAR. 

O proxecto eólico fica nas inmediacións de diversos bens do patrimonio cultural. A descontextualización do 

patrimonio cultural é evidente. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- Teña por presentado en tempo e forma este Recurso de Alzada fronte á RESOLUCIÓN do 6 de xullo 

de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se publica o Acordo 

do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que se outorga a autorización administrativa 

previa, a autorización administrativa de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como 

a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque 

eólico Farrapa II, sito nos concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo) e promovido por Norvento, S.L.U. 
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(066-EOL), DOG Núm. 151, de 9 de agosto de 2022, por incorrer en nulidade de pleno Dereito e infracción 

normativa dos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

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

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que se 

outorga a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e se declara a 

utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das 

instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Farrapa II, sito nos concellos de Abadín e A Pastoriza 

(Lugo) e promovido por Norvento, S.L.U. (066-EOL), DOG Núm. 151, de 9 de agosto de 2022, polos 

motivos indicados no corpo deste recurso. 

3.-Acceso, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial 

eólico de Galicia e ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, 

de 9 de outubro de avaliación ambiental de Galicia, xa que a falla de avaliación ambiental estratéxica do 

Plan non impide o seu seguimento ambiental e por ende o cumprimento da lei e valorar adecuadamente a 

afección paisaxística do proxecto do parque eólico Farrapa II e a súa infraestrutura de evacuación e 

conexión en relación aos demais parques eólicos instalados ou en tramitación no mesmo ámbito 

xeográfico. 

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

non foron obxecto de exposición pública ao abeiro da DIRECTIVA 2011/92/UE DO PARLAMENTO 

EUROPEO E DO CONSELLO do 13 de decembro de 2011 relativa á avaliación das repercusións de 

determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente e a DIRECTIVA 2014/52/UE DO 

PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 16 de abril de 2014 pola que se modifica a Directiva 

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

medio ambiente. 

5.- A publicación no DOG do contido íntegro do regulamento do Plan Sectorial Eólico de Galicia para a súa 

publicidade e xeral coñecemento evitando a duplicidade de Plans que se está a producir co actual sistema 

de consulta baseado en dous enlaces web con contidos distintos e mapas das Áreas de Desarrollo Eólico 

distintos, diferentes e que xeran confusión entre a cidadanía, en especial a afectada. 

A Terra Chá, 3 de outubro de 2022 

A PRESIDENTA DE ECOLOXISTAS EN ACCIÓN GALIZA 

 

 

Asdo.- 

 


