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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 ANUNCIO do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e 

Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial das Corzas, 

nos concellos de Laza e Vilar de Barrio (expediente 2022/0107), DOG Núm. 231, de 5 de decembro de 2022 e alegacións 

complementarias ao Acordo do 1 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información 

pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial das Corzas, situado nos concellos de 

Vilar de Barrio e Laza, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/65), DOG Núm. 197, 13 de outubro de 2021. 

 

Don/Dona ________________________________ con DNI. Número ________________________, con domicilio a efectos de 

notificacións en ________________________, municipio de _______________, provincia__________________, teléfono 

________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ANUNCIO do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo 
que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial das Corzas, nos concellos de Laza e Vilar 
de Barrio (expediente 2022/0107), DOG Núm. 231, de 5 de decembro de 2022 e á vista do Acordo do 1 de outubro de 2021, da 
Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de 
construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial 
das Corzas, situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/65). DOG Núm. 
197, 13 de outubro de 2021, por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS COMPLEMENTARIAS BASEADAS 
EN DEFECTOS DE TRAMITACIÓN: 

I.- O PROBLEMA DA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO EÓLICO FIAL DAS CORZAS: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL E NA QUE NON SE RECOMENDA A INSTALACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS 

Consultada a relación de bens e dereitos afectados (RBDA) polo proxecto eólico publicado no ACORDO do 1 de 

outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de 

autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo 

de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial das Corzas, situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, 

da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/65), DOG Núm. 197, de 13 de outubro de 2021, resulta que as 

infraestruturas do proxecto eólico Fial das Corzas coinciden con zonas de Máxima sensibilidade ambiental 

segundo a Clasificación de sensibilidade ambiental proporcionada pola Zonificación ambiental para enerxías 

renovables elaborada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Resolución de 30 de 

diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración 

ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 

2021). 

Según a información proporcionada por esta ferramenta, a maior parte das infraestruturas do proxecto eólico Fial 

das Corzas ubícanse en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa máxima 

sensibilidade ambiental. 
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Localización: (coordenadas UTM, fuso 29 ETRS89) do aeroxerador FC11. 

 

Localización: (coordenadas UTM, fuso 29 ETRS89) do aeroxerador FC07. 

https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=Fial 

https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=Fial
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Afección severa á Serrade San Mamede 



4 
 

 

Imaxe dos proxectos eólicos Neboada, Boibela e Prada, tamén preto do Parque Natural do Invernadoiro e do Macizo 

Central. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ho52UTqzJKKEWR8i6HU3ugVr-

GgdeoB_&ll=42.490524375329024%2C-7.382494705839612&z=9 

 

 

Espazo Natural Protexido e Rede Natura 2000 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ho52UTqzJKKEWR8i6HU3ugVr-GgdeoB_&ll=42.490524375329024%2C-7.382494705839612&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ho52UTqzJKKEWR8i6HU3ugVr-GgdeoB_&ll=42.490524375329024%2C-7.382494705839612&z=9
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ZEPVN Macizo Central 

 

 

Parque Natural O Invernadoiro 
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Proxecto eólico Fial das Corzas, no límite cos espazos protexidos. 

 

 

II.- AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000 E ESPAZOS PROTEXIDOS 

 ZEC Macizo Central (COD. ES1130002), a unha distancia de aproximadamente 215  m do aeroxerador  FC-08. Así mesmo, as 

actuacións para a construción de terrapléns e desmontes sobre o novo vial de acceso ás posicións dos aeroxeradores  FC-07 e  

FC-08 proxéctanse a aproximadamente 57  m e 75  m, respectivamente, do límite administrativo da  ZEC Macizo Central. Así 

mesmo, o trazado da gabia eléctrica asociada a estas posicións sitúase a unha distancia mínima de 67  m deste límite.  
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 ZEC Río Támega (COD. ES1130005), a unha distancia do aeroxerador  FC-11 de 2.387,33  m e a 1.381,62  m do vial de acceso 

xeral.  

 ZEC  Bidueiral de Montederramo (COD. ES1130003), a unha distancia de 3.274,56  m do aeroxerador  FC-01. 

O aeroxerador FC-08 está á beira da ZEC Macizo Central. É inadmisible os prexuizos irreparables que ese parque supón para a 

Rede Natura e a súa coherencia. Hai que ter en conta que existen outros parques con afeccións tamén severas e inadmisibles para 

esta e outras ZEC. E é que parece que todo vale á hora de construír novos vieiros e á hora de implantar parques eólicos. 

O impacto sobre a Rede Natura 2000 é inasumible e os prexuizos son significativos e irreparables. Vulnérase a coherencia da propia 

Rede e a conectividade ecolóxica entre espazos de alto valor ambiental. 

A serra de San Mamede forma xunto coa serra da Queixa, a serra do Fial das Corzas e os montes do Invernadeiro o espazo natural 

máis completo da alta montaña galega, o gran macizo ourensán. Pertence aos concellos de Montederramo (ao norte e leste), 

Maceda (ao oeste) e Vilar de Barrio (ao sur). O punto máis alto é a chamada Fonte do Santo, a 1614 metros de altitude. 

A serra do Fial das Corzas é unha serra galega localizada xunto á serra da Queixa. Ten cumios arrendodeados e está conformada 

por areíscas e lousas. A meirante parte da súa vexetación é mato, así como bosque nas partes baixas. 

O cumio de maior altitude é o Cabeza da Veiga do Fial, con 1.552 metros sobre o nivel do mar. 

A serra da Queixa é unha serra localizada na parte central do macizo central ourensán. Nela atópanse os puntos máis altos deste: 

monte de Cabeza de Manzaneda con 1.781 m, Cabeza Pequena de Manzaneda con 1.775 m, Os Toleiros con 1.734 m e mais O 

Seixo con 1.706 m. 

Cómpre ter en conta que existen outros parques con afección sobre estes mesmos espazos protexidos como o parque eólico 

Rebordechao e o parque eólico O Xesteirón. 

O parque eólico O Xesteirón afecta aos mesmos espazos que o parque eólico Rebordechao e o parque eólico Fial das Corzas e 

estas afeccións irreversibles están a ser obviadas polo mercantil promotora.  

• ES1107100021: ZEC Bidueiral de Montederramo: afecta a unha extensión de 1.984 ha e esténdese polos municipios de 

Montederramo e Vilar de Barrio. O aeroxerador máis próximo, o AE09 atópase a escasísimos metros. 

• ES1107100007: ZEC Macizo Central: afecta unha extensión de 46.983 ha. Esténdese polos concellos do Bolo, Chandrexa de 

Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, Larouco e Montederramo. O tramo ZEC 

asociado ao Río de Rabal atópase á beira do aeroxerador AE01. 

Outros espazos protexidos na entorna do parque eólico: 

• Parque Natural o Invernadeiro. 

• Monumento Natural Souto de Rozavales. 

• Paisaxe Protexida Val del Navea. 

O parque eólico Xesteirón sitúase a escasos metros das Áreas de protección de avifauna designadas e moi próxima ao aeroxerador 

AE10 e cómpre ter en conta que a avifauna non entende de límites xeográficos. 

A uns 15 km aproximadamente estaría a Área Importante para a Conservación das Aves e a Biodiversidade (IBA), denominada A 

Limia 

 Macizo Central 

Código ZEC 

ES1130002 

Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 

Data declaración LIC 
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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. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 pola que se adopta, de conformidade coa Directiva 

92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea 

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 

O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, Larouco e 

Montederramo. 

Superficie 

46.986 Ha. 

Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, “Macizo Central” de 46.829 ha 

• Parque natural “O Invernadeiro” de 5.722 ha. 

• Monumento natural “Souto de Rozavales” de 1,80 ha. 

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

Código Denominación 

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

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

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

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

4030   Queirogais secos europeos 

4060   Queirogais alpinos e boreais 

4090   Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6160   Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6230  
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da 
Europa continental) 

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) 

6520   Prados de sega de montaña 

7110  Turbeiras altas activas 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.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
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=O_invernadeiro.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Souto_de_Rozabales.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
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7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 
do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180  Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 

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

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260   Soutos 

92A0   Bosques galería de Salix alba e Populus alba 

9330   Sobreirais 

9340   Aciñeirais 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Festuca elegans Geomalacus maculosus Chondrostoma polylepis 

Festuca summilusitana Lucanus cervus Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis     

Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

  
  

Veronica micrantha     

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Discoglossus galganoi Barbastella barbastellus 

Lacerta monticola Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

III.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO FIAL DAS CORZAS E A SÚAS 

INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN E CONEXIÓN 

Galicia supera en 2020 os obxetivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo 

final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica. 

Mentras que Galicia ten unha potencia eólica instalada de 3866 MW, outras comunidades como Madrid ten 0 MW, 

Euskadi, 153 MW e Cataluña 1271 MW. 

En canto aos parques eólicos en tramitación, mentras que Galicia ten arestora 300,  Madrid non ten ningún, Euskadi 

ten 12 e Cataluña, 8. 

IV.- IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO EÓLICO FIAL DAS CORZAS 

VULNERACIÓN DO CONVENIO DE AARHUS E DA 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) 

Se picamos na ligazón indicada no texto da ACORDO do 1 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, 

polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial 

das Corzas, situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/65), 



10 
 

DOG Núm. 197, de 13 de outubro de 2021, na epígrafe de instalacións de xeración, atopámonos con que non é 

posible o acceso á documentación ambiental do proxecto eólico Fial das Corzas e aparece na pantalla a mensaxe: 

“Arquivo non atopado!” 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica 

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

xeracion?content=expediente_0087.html 

http://descargas.xunta.es/d4e233d7-9704-42ce-8ccc-bb42ae4c60aa1633332053578 

 

Deberan habilitar a ligazón para poder consultar a documentación ambiental dun proxecto eólico que está en 

tramitación. 

V.- AFECCIÓN SEVERA A ESPECIES CATALOGADAS COMO VULNERABLES E EN PERIGO DE EXTINCIÓN 

O proxecto eólico Fial das Corzas e as súas infraestruturas asociadas de evacuación afectan a especies protexidas, 

incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas (CGEA), como vulnerables (V) ou en perigo de extinción (PE): 

Flora: 

Erygiun duriaei (PE) 

Leontodon farinosus (V) 

Avifauna 

Aguia real (Aquila chrysaetos) (PE) 

Tartaraña cincenta (Circus pygargus) (V) 

Gatafornela (Circus cynaeus) (V) 

Aguaneiro (Galemys pirenaicus) (V) 

Miniopterus schreibersii (V) 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0087.html
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0087.html
http://descargas.xunta.es/d4e233d7-9704-42ce-8ccc-bb42ae4c60aa1633332053578
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Sapoconcho (Emys orbicularis) (PE) 

Ra patilarga (Rana iberica) (V) 

Discoglossus galganoi (V) 

Rhinolophus ferrumequinum (V) 

 Rhinolophus hipposideros (V) 

Non se xustifica a necesidade de instalar infraestruturas eólicas nunha área xeográfica tan sensible e con 

especies en perigo de extinción.  

Segundo a normativa vixente, isto é, a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade 

de Galicia, no seu  Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas, establece literalmente: 

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

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

2. O Catálogo galego de especies ameazadas incluirá, cando exista información técnica ou científica que así o 
aconselle, as especies,  subespecies ou poboacións de competencia autonómica conforme ao previsto no artigo 4 

que, achándose ameazadas, requiran medidas de protección específicas. Estas especies ameazadas clasificaranse 

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

Incluiranse nesta categoría aqueles  taxones ou poboacións cuxa supervivencia é pouco probable se persisten os 
factores causantes da súa actual situación. 

Dentro desta categoría procede declarar unha especie en situación crítica cando do seguimento ou avaliación do 
seu estado de conservación resultase que existe un risco inminente de extinción. 

b) Vulnerable. 

Incluiranse nesta categoría aqueles  taxones ou poboacións que corren o risco de pasar á categoría anterior nun 
futuro inmediato se os factores adversos que actúan sobre eles non son corrixidos. 

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

artigo 4, no Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 
do patrimonio natural e da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de especies 

ameazadas, na mesma categoría ou na categoría superior á que tivesen no primeiro. 

4. Decláranse de utilidade pública e interese social, para os efectos do previsto na lexislación sobre expropiación 

forzosa, as obras necesarias para a conservación das especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, 
especialmente as que teñan carácter de emerxencia e urxencia, segundo os casos. 

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

1. Ademais dos efectos previstos no artigo 93, a inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación no Catálogo 
galego de especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

a) A inclusión dunha especie, subespecie ou poboación na categoría de «en perigo de extinción» conlevará, nun 
prazo máximo de tres anos, a adopción dun plan de recuperación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para 
restablecer as poboacións naturais a un estado que limite o seu risco de extinción. 

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

prazo máximo de cinco anos, dun plan de conservación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para 
preservar, manter e restablecer as poboacións naturais facéndoas viables. 
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2. Os plans de recuperación e conservación fixarán medidas de conservación e instrumentos de xestión, específicos 
ou integrados noutros plans, que eviten as afeccións negativas para as especies. 

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

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

ou poboacións simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

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

vivan exclusivamente ou en alta proporción nalgún dos espazos naturais protexidos incluídos na Rede galega de 
espazos protexidos ou en áreas protexidas por instrumentos internacionais poderán integrarse nos seus 
correspondentes instrumentos de planificación. 

5. A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable 
a especies incluídas nos anexos II ou IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da 
biodiversidade, que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción 
unicamente poderase levar a cabo cando, en ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas 
coa saúde humana e a seguridade pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial importancia 
para o medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A xustificación do 

plan, programa ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas compensatorias levará a cabo conforme 

ao previsto no artigo 84.3, salvo polo que se refire á remisión das medidas compensatorias á Comisión Europea. 

VII.- CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DA ÁREA XEOGRÁFICA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO 

EÓLICO FIAL DAS CORZAS E A SÚA LIÑA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN ASOCIADA 

Resulta acreditado no procedemento a presenza de diversos cauces fluviais e húmidas 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, 

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, 
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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 presenza xa doutros parques na contorna e a importancia dos recursos hídricos e 

humidais afectados. 

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

humidais, fontes e nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto eólico e parte 

da súa infraestrutura de evacuación, afección severa e irreversible obviada tanto no EsIA como agora na DIA. 

A Corga das Nubes - 20591 Rego Corcoteo - 26957 

Corga da Ameixoeira - 20592 Rego da Abelleira - 20590 

Corga da Boqueira - 26939 Regueiro da Azoreira - 20535 

Corga da Fonte - 26950 Regueiro da Carcoa - 25592 

Corga dos Marutos - 20554 Regueiro do Folledo - 20528 

Corga Lagarteira – 20552 Regueiro do Picuselo O Picoseta - 25596 

Corgo da Cerdeiriña - 20219 Regueiro do Sabugual - 25594 

Corgo das Canadas - 25662 Regueiro do Teixedo - 25593 

Corgo do Bidoiral - 20559 Regueiro do Tourón - 20573 

Corgo do Bosteiro - 20161 Regueiro dos Bidueiros - 25606 

Corgo do Campo do Colado - 25664 Regueiro Rebordiños - 20527 

Corgo do Folgueiro ou das Bouzas - 20168 Regueiro Tixosa - 25591 

Corgo Figueiro - 21120 Río Arnoia NO01706 25663 

Regato das Porqueiras - 20571 Río Camba NO02613 27709 

Regato das Porqueiras de Abaixo - 20588 Río da Edreira - 26949 

Regato e Mallarengos - 26951 Río das Casas - 26941 

Regato do Cazcallal - 26946 Río de Cabrociños - 20221 

Regato dos Liñares - 20531 Río de Cabrós - 20222 

Regato dos Picós - 26952 Río de Groíses - 26953 

Regato Paradela - 25612 Río do Chao da Pala - 26954 

A Auga Alta 1812582 Regato do Corno 1808124 

Arroio Teixeiras 1832695 Regato do Louredo 1806644 

As Augas Boas 1827481 Regato do Seixo 1830727 

Corgo da Lagarteira 1826988 Regato do Toxal 1815427 
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Corgo das Cales 1825452 Regato dos Barreiros 1834763 

Río Barxas 1803444 Regato O Velal 1807186 

Río Cereixo 1802573 Regato Teixeiras 1802428 

Río de Barxas 1816417 Rego da Raposeira 1811623 

Río de Cabras 1800747 Rego de Val de Castañeira 1815201 

Río de Correchouso 1801767 Regueiro da Felgueira 1817613 

Regato Cáliz 1807684 Regueiro da Garabita 1810134 

Regato Cerdeira 1805766 Regueiro a Serradiña 1804549 

Regato da Abelleira 1804906 Regueiro de Colmea 1812103 

Regato da Profita 1802800 Regueiro dos Portos 1807548 

Regato da Ruxida 1808526 Regueiro Folgueiroa 1814884 

Regato das Bouzas 1810198 Regueiro Valducho 1832886 

No Polígono 142 Parcela 14 no Monte Edreira Dodal nace un cauce que rega as brañas do Porto da Lameira, brañas da Lameira e 

Porto da Carreira, no Polígono 119 Parcela 154 e que tribuna no regato O Velal, que recolles as augas do Monte Serra de Toro 

No Polígono 119 Parcela 137 están as Corgas que recollen as augas do Porto da Lameira, Sela e Vilarello. 

Na paraxe de Felgueiro nace un rego innominado (Polígono 138 Parcela 158) que logo tributa no regato do Corno tras atravesar as 

brañas de Veiga Cernadas, as brañas da Filgueira e Sala do Pando e atravesar o Porto da Barxa e Porto Naval. 

O río de Correchouso que nace no Monte río Cabras configurando un longo val fluvial onde tributan ducias de regos e cauces que 

nacen nos montes como Freixo, Altos da Ortiga e as augas da Lama da Mazaira e Cabeza Redonda. 

O rego de Louredo nace tamén no Monte río Cabras e configura un val fluvial entre Cabeza Redonda e os Altos da Ortiga. Recolle 

as augas das brañas do Monte Lama Mazaira e rega o fondal da Ortiga e as brañas de Surtilleiras, Carballo, As Pías, Urgueiro, as 

brañas da Rega, A Coladiña Fría e brañas da Regada ata tributar no río Correchouso. 

Outro rego innominado nace no Monte da Lama Mazaira, preto dos Altos do Louredo,  

Outros 3 regos innominados nacen na paraxe das Nabuiñas, Polígono 142 Parcela 15 recollendo as augas do Alto do Baroncello e 

Serra da Edreira, configurando un gran val fluvial que se divide ao redor da paraxe Cabeza das Fontes. 

Os Altos da Fonte da Anta no Monte de Serra de Toro tamén é orixe de varios regos innominados que configuran unha rede de 

vales fluviais que recollen as augas da Fonte do Navallo e do regato Cerdeira, preto de Porto Negreiros. 

A mercantil promotora non avalia a calidade das masas de auga afectadas polo proxecto. Tampouco avalía os caudais dos distintos 

cauces afectados polo proxecto. Pero é máis, ignora que o proxecto afecta a numerosas corgas (cursos de auga que transcorren 

por unha depresión do terreo, formado da unión dos pequenos regatos que baixan dos montes) e os numerosos vales fluviais que 

configuran a poligonal do parque, entendendo esta pola superficie afectada por este. A afección ás masas de auga tanto superficiais 

como soterradas é significativa e irreversible. 

Case 1 km (787 metros de  viarios novos e gabias) que afectan a cauces ao igual que cruzamentos co rego Cerdeira. 

O Parque Eólico  Fial dás  Corzas queda incluído na masa de auga subterránea número 23, denominada  Vilardemós-Laza 

(código 400023). 

Existe unha afección irreversible á Reserva Natural Fluvial Río Navea I: Plaformas dos aeroxeradores  FC-01,  FC-06 e  FC-

07 incluídas dentro do límite administrativo da conca da  RNF Río  Navea I. Viais interiores e gabia eléctrica incluídos dentro 

do límite administrativo.  

ZPAP Conca baixa do Miño  
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Plataformas dos aeroxeradores  FC-01,  FC-06,  FC-07,  FC-08,  FC-09 e  FC-10, viais interiores, gabia eléctrica e vial de acceso 

xeral ao parque eólico parcialmente incluídos dentro do límite administrativo da  ZPAP  poligonal Conca do Sil. 

RNF Rego dá Ribeira Grande afectado polo aeroxerador FC-08 a 4.823,76  m do límite administrativo da Conca da  RNF Rego dá 

Ribeira  

ZPAP Río Arnoia I   

Aeroxerador  FC-01 a 3.224,36  m do límite administrativo da  ZPAP lineal Río Arnoia I  

ZPAP Río  Tioria   

Aeroxerador  FC-01 a 9.518,03  m do límite administrativo da  ZPAP lineal Río  Tioria  

ZPAP Conca baixa do Miño   

Aeroxerador  FC-01 a 788,06  m do límite administrativo da  ZPAP  poligonal Conca baixa do Miño  

ZPAP Conca do Sil   

Plataformas dos aeroxeradores  FC-01,  FC-06,  FC-07,  FC-08,  FC-09 e  FC-10, viais interiores, gabia eléctrica e vial de acceso 

xeral ao parque eólico parcialmente incluídos dentro do límite administrativo da  ZPAP  poligonal Conca do Sil.  

ZPAP Laza   

Aeroxerador  FC-10 a 2.021,49  m do límite administrativo da  ZPAP  poligonal Laza.  

Parque Natural O  Invernadeiro moi afectado polo parque eólico.  

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

14/12/2007 (Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de 

extensión e configuración variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta 

funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, 

permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a 

migración de especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3). 

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

imposto polos Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos 

corredores ecolóxicos como elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como 

zonas núcleo de biodiversidade, representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que, sen 

ser designadas legalmente baixo unha figura de protección, manteñen unha elevada biodiversidade. 

Existen varios humedais e paraxes higrófilas afectadas pola instalación dos aeroxeradores. Cómpre ter en conta 

que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais os aeroxeradores aséntanse 

prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que estamos en presencia de 

humidais, Brañas e Lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As importantes remocións de toneladas 

de terra para a instalación das cimentacións e plataformas dos aeroxeradores pode romper acuíferos e afectar 

seriamente ás masas de auga soterradas. Os humidais son fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo 

viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén son fonte de auga limpa e de alimento, de feito, unha de cada sete 

persoas depende dos humidais para o seu sustento. Os servizos que brindan os humidais son incalculables e 

insubstituíbles. 

A NECESIDADE DA COLECTIVIDADE ECOLÓXICA. AUSENCIA DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DO 
PROXECTO EÓLICO FIAL DAS CORZAS. 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto eólico Fial das Corzas non permitiu 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. 
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Neste aspecto, os estudos da Ecoloxía da Paisaxe, a través da cartografía ecolóxica e a valoración interpretativa de 
variables desde as ciencias xeográficas, permiten valorar o estado de fragmentación/conectividade do espazo 
xeográfico de modo que serven de ferramenta fundamental para definir marcos de acción de ordenación territorial 

vistas desde a conservación e a formulación de estratexias de recuperación do medio intervido. 

Sen embargo, analizada a documentación ambiental das infraestruturas detéctase que a metodoloxía empregada 

non permitiu definir as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural da área xeográfica de implantación dos 
proxectos. 

Non se determinou o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de 
conectividade/criticidade. 

 

 
 

Non se estableceron as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural. Nesta relación un maior grao de 

criticidade conleva a un menor grao de conectividade ecolóxica estrutural. 
No caso que nos ocupa das instalacións do proxecto eólico Fial das Corzas e os demais parques eólicos en 

tramitación e xa instalados e en funcionamento, non se presentaron estudos sobre da conectividade ecolóxica, de 
gran interese para a ordenación do territorio debido á súa importancia para o establecemento de áreas nas que se 
necesita de intervención participativa en aras da recuperación dos espazos naturais, o desenvolvemento sostible e 

a conservación. Como sinalan Gurrutxaga e Lozano (2008), a investigación sobre a estrutura das paisaxes, 

abordados desde a Ecoloxía da Paisaxe, permite avaliar a relación existente entre as interaccións que permiten a 
funcionalidade dos territorios cos cambios sobre as paisaxes naturais e a súa dinámica ecolóxica. Devandito 
panorama permite poñer en perspectiva a influencia antrópica sobre o medio natural estudándose a 
transformación e modificación das paisaxes e as interaccións e comportamentos que a biodiversidade asume como 

resposta da súa intervención. 

En Galicia non existe un Programa autonómico de Corredores Biolóxicos, que sirva de estratexia para a promoción 

da conservación e uso sostible da biodiversidade fóra dos territorios catalogados como áreas silvestres de 
protección. Polo tanto, á hora de executar proxectos industriais como os que nos ocupa, cómpre realizar estudos 
en conectividade ecolóxica como parte dos seus eixos estratéxicos de implementación para procurar o resgardo e 

coido da biodiversidade mediante a participación social e cultural e o establecemento dos correspondentes 
corredores biolóxicos urbanos e interurbanos, que no presente caso non se realizaron. 

 
A conectividade ecolóxica vista como a conexión entre os parches ou fragmentos dunha paisaxe é inversamente 
proporcional á fragmentación da paisaxe, é dicir a máis fragmentación menor conectividade ecolóxica. Por tanto, 

os conceptos de fragmentación de hábitats e conectividade ecolóxica están estreitamente ligados. 

Índice de conectividade ecolóxica 
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Precisamente para estimar o grao de conectividade da paisaxe, existe o índice de conectividade ecolóxica, o cal se 
basea na funcionalidade do ecosistema considerando a capacidade de desprazamento das especies a través dos 
distintos usos do chan dentro de en un mesmo paisaxe. 

Deste xeito, o índice pódese utilizar cando a capacidade dispersiva da especie indicadora vese afectada polos 

diferentes usos do chan que conforman a totalidade dunha paisaxe. Este índice é unha ferramenta de gran 
utilidade, xa que a partir dos seus resultados é posible deseñar corredores ecolóxicos, modelar distancias e xerar 
futuros escenarios. 

Importancia da conectividade ecolóxica 

Coa gran cantidade de infraestruturas e parques eólicos xa instalados na mesma área xeográfica, os ecosistemas 

vense fortemente degradados. Como resultado, rexístrase unha enorme perda de hábitats para a biodiversidade, o 
cal se traduce nun aumento considerable das vulnerabilidades das especies, que podería levalas á extinción. 
Sumado a iso, os relictos de hábitats que persisten atópanse separados entre si, dificultando o desprazamento de 

especies, patróns de migración, probabilidade de colonización e interaccións entre distintas poboacións, como 
tamén as posibilidades de que os organismos se adapten ao cambio climático. 

Pola súa banda, a conectividade ecolóxica estuda en profundidade esta problemática xa que, en resumidas contas, 
dá unha idea de que tan ben ou mal están conectados dous relictos, parches ou fragmentos da paisaxe. Os seus 
estudos e implicacións son de fundamental importancia para a planificación e deseño de áreas protexidas debido 
a que, á fin e ao cabo, as áreas protexidas son relictos do ecosistema orixinal e manter a conexión entre dúas áreas 

protexidas, potenciará os esforzos de conservación de especies. 

Así mesmo, a conectividade ecolóxica é relevante no que respecta ao ordenamento territorial, debido a que a 
planificación será o mecanismo crave para que os espazos que se destinan para o desenvolvemento de novas 

infraestruturas non interfiran na conectividade ecolóxica. 

No presente caso e dada a presencia de máis parques eólicos na mesma área xeográfica non se determinou o índice 
de conectividade ecolóxica nin a permeabilidade existente entre os ecosistemas. 

VIII.- AFECCIÓN SEVERA PARA AS AVES E INSECTOS COMO CONSECUENCIA DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS EXISTENTES NO ÁMBITO XEOGRÁFICO DO PROXECTO DO PARQUE 

EÓLICO FIAL DAS CORZAS. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000 E A ESPAZOS 

PROTEXIDOS. 

A  iluminación  instalarase  en todos  os  casos  na parte  superior  da góndola  do  aeroxerador.  Os  aeroxeradores  

cuxa  altura  sexa  igual  ou  inferior  aos 150  metros  non  requirirán  de luces adicionais intermedias na súa torre.  

Aqueles que  superen  os  150 m  de altura deben  ter  instaladas na torre  loces  de baixa   intensidade Tipo E a 

distintos niveis. No presente caso os aeroxeradores deberan iluminarse. 

Cómpre lembrar o contexto da área xeográfica na que se prevé a súa instalación: á beira da Rede Natura 2000 e con 

afección significativa e directa sobre ela e con presencia doutros parques eólicos xa instalados e en funcionamento.  

O  número  de luces necesario  por nivel dependerá  do  diámetro  exterior  do  mastro  das  turbinas eólicas. Os 

números recomendados para obter a cobertura adecuada e asegurar a visibilidade desde todos os azimuts, son os 

seguintes: 

 

Espaciado diametral de luces de obstáculos Doc. 9157 OACI, Parte 4, Cap. 14 
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A iluminación  dos aeroxeradores  que  deban estar iluminados  e  que  pertenzan a  un mesmo parque eólico, debe 

estar sincronizada tanto de día como de noite.  

Dentro dun parque eólico, toda turbina sensiblemente maior cas da súa contorna deberá iluminarse 

independentemente da súa posición relativa ao resto. 

Así mesmo,  a  iluminación  de parques    eólicos  próximos  (aqueles cuxa   distancia  entre  os  aeroxeradores  que  

marcan  as  extremidades  máis  próximas  entre  si  dos parques  sexa  inferior ou igual a 10 km) debe estar 

sincronizada entre si tanto de día como de noite.  

Para  conseguir  que  ,  tanto  a  configuración  global  de     a iluminación  de parques    próximos,  como  o  sincronismo  

de     a iluminación  de     todos eles  sexa  coherente,  os  promotores  de parques  eólicos  de nova    construción  

deberán  analizar  a súa  contorna  e  establecer  os pertinentes acordos con propietarios e explotadores de parques 

existentes de forma que se coordinen  os sincronismos e optimícense as iluminacións dos diferentes elementos 

para  conseguir  os  necesarios  obxectivos  de seguridade    e  minimizar,  no posible,  o  impacto  ambiental 

producido.   

No presente caso do proxecto eólico Fial das Corzas non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia 

desta sobre a Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia. 

IX.-AFECCIÓN SEVERA A HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

Existe unha afección severa para: 

4030 “Queirogais secos europeos”, sendo o hábitat maioritariamente representado na zona. 

 
4090 “Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos”. 
 

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

 

9230 “Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica”. 

 
6160 “Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta”. 

 

8230 “Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Sclerathion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii”. 
 

Para a implantación do parque será precisa a construción de 12,264 km de viais polo que a afección aos hábitats 
prevese irreversible, en canto se procedería a súa eliminación. 
 

X.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA DO PROXECTO EÓLICO FIAL DAS CORZAS  

 

 Afección severa e prexuizos irreversibles para as Áreas de Interés paisaxístico ( AEIP): 

Na  poligonal do parque eólico localízase a área de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) denominada “Correchouso-Río de Cabras” 

(AEIP_02_15) gravemente afectada polo aeroxerador  FC-11 e o  aroxenerador  FC-05. 

O  Invernadeiro  AEIP_02_12 moi afectada polo aeroxerador  FC-10  

Alto de San Mamede- Biudeiral de Montederramo  AEIP_02_06 severamente afectada polo aeroxerador  FC-01. 

Río  Edreira e  Queixa  AEIP_02_07 moi afectada polo aeroxerador  FC-01. 

A mercantil promotora só considera as  Áreas de Especial Interese Paisaxístico na contorna de 5 km do  PE  Fial dás  Corzas 

obviando as que están fóra desta distancia. 

 Afección severa á Rede de Miradoiros: 
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Alto de San Mamede  

Alto Arnoia Vilar de Barrio  

Alto do Foxo  

Terra de Trives Castrelo do Val  

Silla da Raíña  Terra de Trives Vilar de Barrio  

Vista pintoresca estradaLaza-Cerdedelo 

Terra de Trives Laza 

A mercantil promotora só avalía a rede de miradoiros que constan no IGN e nunha envolvente de tan só 10 km. 

Hai que ter en conta ademáis as afección do parque eólico O Xesteirón que afecta de forma moi severa a espazos comúns con este 

parque como: 

- Mirador Alto de San Mamede. - Cabeza de Manzaneda. - Mirador de Anazaga - Mirador de San Fiz. Destaca a privilexiada orografía 

do terreo que linda cosas Serras Surorientais, a Serra de San Mamede, Altos de Simeón, Serra do Fial das Corzas, Serra do Burgo, 

Serra da Queixa, tamén espazos identitarios para a poboación que vive e reside preto deles. 

Cómpre unha avaliación conxunta destes parques eólicos que xunto co Rebordechao teñen un impacto inasumible sobre o medio. 

 Afección severa a itinerarios panorámicos: 

Correchouso-Correchouso  

Ruta da Aceveda-Invernadeiro II (A Ribeira Pequena-A Ribeira Pequena) 

Ao anterior hai que engadir que os impactos multiplícanse por mor do parque eólico Rebordechao que afecta tamén a: 

Río Queixa (Queixa – A Ferrería - Queixa) 

Bidueiral de Montederramo (Gabín – Alto de San Mamede – Gabín) 

Correchouso - Correchouso Natural. 

Afección severa á paisaxe e aos seguintes miradoiros: 

Alto de San Mamede 

Alto do Foxo 

Vista pintoresca estrada Laza –Cerdedel ou Silla da Raíña 

Pico de Meda 

 Afección severa a Lugares de  especial  interés  paisaxístico  (LEIP) nunha envolvente de 5 km en torno ao parque 

eólico: 

A Edreira  

A Silla da Raíña. 

Canón do Río Cabras.  

Presa do Xan Conde  

Rebordechao. 

Toro  

Xunta dos ríos Cabras e Cereixo e península no medio 
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XI.- A IMPORTANCIA ARQUEOLÓXICA E PATRIMONIAL FIAL DAS CORZAS. DESCONTEXTUALIZACIÓN DO 

PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLO PROXECTO EÓLICO FIAL DAS CORZAS 

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. 

XII.- A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO 
NATURAL E DA BIODIVERSIDADE 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos 
ecosistemas para o benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias económicas, 
sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, 
das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade 
xeolóxica e da paisaxe (…). 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da 

devandita prevalencia. 

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA:  

1.- O rexeitamento do proxecto eólico Fial das Corzas e a anulación da Declaración de impacto ambiental por 
incorrer en infracción normativa e non garantir a protección ambiental da área de afección do proxecto e á 

necesaria coherencia da Rede Natura 2000 e a necesaria conectividade ecolóxica. Existe unha afección severa a 
humedais, vales fluviais, cauces e a afloramentos rochosos sen caracterizar na fase de tramitación ambiental e unha 

afección significativa a un elevado número de cauces e vales fluviais. 
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Anulen o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque 
eólico Fial das Corzas, situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, da provincia de Ourense (expediente IN408A 
2020/65), DOG Núm. 197, 13 de outubro de 2021, por infracción normativa e incurrir en nulidade de pleno dereito. 

Tal e como se indica no texto da Declaración de impacto ambiental esta só se xustifica aos efectos de que o 

promotor conte con este documento ambiental antes do 24 de xaneiro de 2023. 

“2.1. Resumo da tramitación 

A presente resolución transcribise tendo como base o documento preliminar e a documentación aportada o 

14/11/2022 e para o cumprimento do PNIEC o proxecto foi admitido a trámite para o que conta co fito de dispoñer 
desta resolución antes do 24 de xaneiro do 2023, establecido no RDL 23/2020, do 23 de xuño, polo que se aproban 

medidas en materia e enerxía e noutros ámbitos para á reactivación económica, modificado polo Real Decreto-ley 
29/2021, do 21 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito enerxético para o fomento da 
mobilidade eléctrica, o autoconsumo e o despregue de enerxías renovables”. 

Indícase tamén na Declaración de impacto ambiental que: 

O parque contará coa infraestrutura necesaria para produción de enerxía eléctrica renovable para o cumprimento dos 

obxectivos do PNIEC no 2022, no que foi admitido a trámite. 

Sen embargo, o proxecto non cumpre cos obxectivos do PNIC en tanto que, tal e como se demostra na parte 

expositiva deste escrito, as infraestruturas localízanse en zonas de máxima sensibilidade ambiental. 

O proxecto eólico Fial das Corzas afecta a zonas de máxima sensibilidade ambiental tal e como se demostra na 

parte expositiva deste escrito, polo que deberan ser rexeitados, xa que segundo a zonificación ambiental do 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúase nunha zona non recomendada para a 

instalación de plantas eólicas. Polo tanto, solicítase a nulidade radical de todo o actuado no procedemento do 
proxecto eólico Fial das Corzas e da súa liña eléctrica de evacuación. 

Ademais da existencia de especies catalogadas como vulnerables e en perigo de extinción descritas no corpo deste 

escrito, existe un risco severo para a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 e a afección a un elevado número 

de AEIP, LEIP e miradores. O elevado número de infraestruturas eólicas desvirtúa a funcionalidade das áreas de 

especial interés paisaxístico e afecta de forma irreversible á conectividade ecolóxica. Ademais afecta de forma 
severa a afloramentos rochosos sen caracterizar. 

A evacuación da enerxía producida no parque efectuarase a través dunha liña que será obxecto doutro expediente, 

polo que se substrae da participación pública a avaliación dos impactos ambientais do conxunto das instalacións. 

O artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación de 

produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de distribución, 

e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica. 

Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 

“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa 

rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”. 

As liñas de evacuación dos parques e as súas infraestruturas asociadas como as subestacións son intrínsecas aos 
proxectos, por tanto, deberían analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. Estas infraestruturas 

resultan imprescindibles para a viabilidade e desenvolvemento dos parques eólicos debido ao cal se deben analizar 
pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación. 

Cómpre lembrar ao respecto dá división artificial de proxectos a  STSX GAL 5691/2020 - ECLI: ES:TSJGAL:2020:5691 
de data 09/11/2020: 

 “TERCERO.- Que, como pone de relieve la parte recurrente, nos encontramos ante la división artificial de un único 
Parque Eólico en dos fases; la fase II carece de los elementos y equipamientos necesarios para ser considerada una 

instalación independiente de la fase I, entendiendo el T.S. (s. 20-4-2006, RC 5814/2003) que la figura del Parque Eólico 
debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva unitaria, pues en otro caso quedaría desvirtuada la 
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naturaleza y la función de este tipo de instalaciones, por lo que les es consustancial que los generadores en ellos 
agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, 
un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su gestión y la 

subestación transformadora) y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sóla línea de conexión del 

parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado para diseccionar de él varios 

aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo;…”. 

A inclusión dos efectos e impactos do proxecto das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión 
incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EsIA do proxecto eólico Fial das 

Corzas,  facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 

2.- As Directrices Enerxéticas 2018-2020 de Galicia expoñen para a enerxía eólica unha potencia instalada en 2030 

de 4.122 MW, sendo a finais de 2019 a potencia instalada de 3.986 MW. En setembro de 2022 esta potencia está 

amplamente superada, polo que o proxecto só se xustifica desde un punto de vista especulativo. 

Galicia supera en 2020 os obxetivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo 
final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica. 

3.- Non se permite o acceso á documentación ambiental do proxecto eólico Fial das Corzas ni nao proxecto da liña 
eléctrica de evacuación, tal e como se indica na parte expositiva deste escrito. Mentras que a mercantil promotora 
dispón de toda a información, non ten a mesma oportunidade o público e as persoas afectadas, vulnerándose por 
tanto os principios de igualdade e contradicción do procedemento administrativo. 

Deberan habilitar por tanto as ligazóns web indicadas na parte expositiva deste escrito para poder acceder á 

documentación ambiental do proxecto eólico Fial das Corzas e ao proxecto da súa liña eléctrica asociada de 

evacuación, xa que logo, estaríase a vulnerar o dereito de acceso á información ambiental recoñecido polo 

Convenio de Aarhus. 

A Comisión Económica de Nacións Unidas para Europa adoptou en Aarhus (Dinamarca) o 25 de xuño de 1998 a 

Convención sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

temas ambientais, coñecido como Convenio de Aarhus  que entrou en vigor o 30 de outubro de 2001. 

O seu obxectivo principal é o de contribuír a protexer o dereito de cada persoa, das xeracións presentes e futuras, 

a vivir nun medio ambiente que permita garantir a súa saúde e o seu benestar, e a garantir os dereitos de acceso á 

información sobre o medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

materia ambiental. 

En España  foi ratificado o 29 de decembro de 2004, e entrou en vigor o 29 de marzo de 2005. 

O Convenio de Aarhus promove unha serie de mecanismos para garantir a participación nos asuntos ambientais, 

esixindo a remoción dos obstáculos que a dificulten. Ademais ten as seguintes características: 

       -  É fonte directa de dereito interno e directamente aplicable. 

       -  Supón obrigacións por se mesmo, recoñece e regula dereitos para as persoas, e debe ser respectado por todos 

os órganos do Estado incluídos os xudiciais 

       -  Ten un valor xerárquico superior á lei, pero non á Constitución. 

       -  Recoñece o importante papel que as organizacións non gobernamentais e o sector privado poden desempeñar 

na protección do medio ambiente. 

      -  Alenta ao público en xeral a estar atento ás decisións que inciden no medio ambiente e no desenvolvemento 

sostible, e a participar nesas decisións. 

      -  Impón ás autoridades públicas unha serie de obrigacións para facilitar esta participación que se promove. 
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      -  Obriga aos Estados parte a informar do seu cumprimento mediante a presentación o Informe Nacional de 

Cumprimento, que se baseará no formulario establecido na Decisión I/8 e que consiste nunha exhaustiva revisión 

do cumprimento parágrafo a parágrafo de todos os artigos do Convenio. Posteriormente o Comité de cumprimento 

elaborou un documento de orientación sobre os requisitos para a elaboración do informe. 

A importancia do Convenio é que recoñece e regula os dereitos que constitúen os tres piares sobre os que se asenta 

a democracia participativa: 

       -  o dereito de acceso  á información ambiental 

       -  o dereito á participación pública no proceso de toma de decisións sobre o medio ambiente ou con efecto no 

mesmo  

       -  o dereito de acceso á xustiza. 

Para conseguir estes obxectivos, o Convenio de Aarhus parte das seguintes consideracións e recoñecementos: 

       -  Toda persoa ten o dereito para vivir nun medio ambiente que lle permita garantir a súa saúde e o seu benestar, 

e o deber, tanto individualmente como en asociación con outros, de protexer e mellorar o medio ambiente en 

interese das xeracións presentes e futuras. 

       -  Para poder estar en condicións de facer valer este dereito e cumprir con ese deber, os cidadáns deben ter 

acceso á información, estar facultados para participar na toma de decisións e ter acceso á xustiza en asuntos 

ambientais. 

       -  Un mellor acceso á información e unha maior participación do público na toma de decisións permiten tomar 

mellores decisións e aplicalas máis eficazmente, contribúen a sensibilizar ao público respecto dos problemas 

ambientais e  danlle a posibilidade de expresar as súas preocupacións. 

Non presente caso a información ambiental presentouse fragmentada en proxectos independentes ou divididos 

artificiosamente, o que impide ao público a valoración conxunta e global da mesma e por tanto dos impactos 

ambientais sinérxicos, aditivos e/ou acumulados e por outra banda, non se permitiu a participación efectiva na 

toma de decisións sobre o medio ambiente afectado polo proxecto industrial. 

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. 

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

que, por tanto, debe esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

Trátase dun procedemento que está en tramitación e necesitando consultar o público a documentación ambiental 

do mesmo, debera facilitarse o acceso para non vulnerar o Convenio de Aarhus e a Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola 

que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de 
medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE). 

4.- Non se ten en conta a función de descarbonización que realiza o monte galego nin a súa importante función 
social. Debérase repotenciar os parques eólicos existentes no canto de seguir inzando estacións eólicas sin control 
algún como o están a facer arestora. A ausencia de seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico propicia un 

elevado descontento social e a xeración de Feísmo Paisaxístico, e todo a prol do lobby eólico e en detrimento do 

benestar dás familias que viven, residen e /ou traballan nos núcleos rurais afectados. 

5.- Os proxectos  eliminan a funcionalidade actual e potencial das vías pecuarias ou camiños tradicionais e non ten 

en conta A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS ESENCIAIS 
PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICASE O INTERCAMBIO XENÉTICO DAS ESPECIES SILVESTRES. 
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A inclusión dos efectos e impactos da instalación de evacuación de enerxía e de conexión incrementaría 
considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EsIA, facendo necesario valorar outras  

6.- 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 constátase un rexeitamento social ao proxecto eólico Fial das Corzas e os demais 

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

evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente por 
mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias, culturais e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes 
industriais e polígonos eólicos que só benefician a empresas como é o presente caso. 

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS 
EN GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777 

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

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

Debera abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o 

público poidan participar na localización do proxecto eólico dos Fial das Corzas 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. 

7.- 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. 

Ademais a corta de matogueira afecta de forma severa a especies como a Tartaraña cincenta (Circus pygargus) e 
Gatafornela (Circus cyaneus) catalogadas  como vulnerables  e afectadas polo proxecto eólico Fial das Corzas. 

Ademais da afección a especies vulnerables e en perigo de extinción, existe unha afección severa a hábitats 
prioritarios e de interés comunitario. Existe a obriga de manter estes últimos nun estado de conservación favorable, 

o que é incompatible coa súa eliminación, como se prevé no caso do proxecto eólico Fial das Corzas. As 

infraestruturas proxectadas afectan de forma severa a masas de frondosas e de bosque autóctono galego e bosque 

de ribeira, que deberán manterse nun estado de conservación favorable e non proceder a súa afección irreversible 
ou eliminación. 

Existe a obriga legal de conservar os  hábitats de interese comunitario como é o 4030 Uceiras secas europeas, as 
carballeiras, a vexetación de ribeira e outros hábitats prioritarios nun estado de conservación favorable, o que é 

incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

7.- A fragmentación excesiva dos hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolóxica e a necesaria 
permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, 
implica un risco e un prexuizo para a integridade do espazo e a conservación das especies.  

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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Por outra banda, a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 obriga a preservar non só a conectividade 
lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a conectividade ecolóxica transversal das brañas e 
lagoas ubicadas na área de afección do proxecto. 

A densidade das infraestruturas eólicas existententes e previstas na área de implantación dos proxectos descritos  

implica un risco claro de xerar “illas biolóxicas”, derivado da fragmentación excesiva dos hábitats e sin garantir a 
necesaria permeabilidade ecolóxica. 

Non debe aprobarse un proxecto que prexudicaría a especies catalogadas como vulnerables (V) e en perigo de 
extinción (E) como: 

Flora: 

Erygiun duriaei (PE) 

Leontodon farinosus (V) 

Avifauna 

Aguia real (Aquila chrysaetos) (PE) 

Tartaraña cincenta (Circus pygargus) (V) 

Gatafornela (Circus cynaeus) (V) 

Aguaneiro (Galemys pirenaicus) (V) 

Miniopterus schreibersii (V) 

Sapoconcho (Emys orbicularis) (PE) 

Ra patilarga (Rana iberica) (V) 

Discoglossus galganoi (V) 

Rhinolophus ferrumequinum (V) 

 Rhinolophus hipposideros (V) 

A Declaración de impacto ambiental obvia a importancia ornitolóxica da Serra de San Mamede.  

Non se xustifica a necesidade de instalar infraestruturas eólicas nunha área xeográfica tan sensible e con 

especies en perigo de extinción. Ademais non se avalían os impactos sinérxicos, aditivos e/ou acumulados co 

proxecto da liña eléctrica de evacuación nin do resto dos parques xa instalados e en funcionamento. 

A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable a 
especies incluídas nos anexos II ou IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, 
que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción unicamente poderase levar 

a cabo cando, en ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas coa saúde humana e a seguridade 

pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente ou outras razóns 

imperiosas de interese público de primeira orde. E non é o caso do proxecto eólico Fial das Corzas. 

8.- A IMPORTANCIA DA LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, os MONTES COMO RESERVORIOS E 
DEPÓSITOS DE FIXACIÓN DE CARBONO e a FUNCIÓN SOCIAL DO MONTE foi obviada na tramitación ambiental do 
proxecto eólico Fial das Corzas e os parques eólicos en tramitación na área de afección destes. 

As cimentacións dos parques eólicos, a construción e acondicionamento de viais, a insatalación de gabias de 
cableado, a proxección das liñas de evacuación cos respectivos puntos de apoio e accesos aos mesmos, xunto coa 

remoción de toneladas de terra precista para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os 
recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e largo plazo desertificación da área afectada, 
xa que a perda da cuberta vexetal e dos humedais convirte aos chans en recurso natural non renovable e finito que 
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perde a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible. O mesmo sucede cos 
humedais e os terreos ribeiregos aos cauces, coa conseguinte afección á necesaria conectividade ecolóxica e a 
necesaria permeabilidade dos ecosistemas e dos hábitats. 

O desenvolvemento eólico non consigue axudar no desenvolvemento económico das comunidades rurais 

afectadas, mentres que o aproveitamento forestal que se ve ameazado co desenvolvemento eólico supon unha 

axuda económica importantísima nas economías familiares. 
Nas ribeiras dos ríos e en pequenos bosquetes illados consérvanse masas de vexetación autóctona, principalmente 

carballos, freixos, ameneiros e salgueiros.  
Non debería argumentarse a necesidade de instalar parques eólicos en beneficio do medio ambiente perxudicando 

algo que actualmente está realizando de forma activa unha labor protectora do solo, da biodiversidade e ademais 
mitigando o cambio climático.  
A proliferación de parques eólicos nos municipios afectados e contorna, co conseguinte impacto paisaxístico e 

medio ambiental, inciden directamente nas posibles oportunidades dos municipios afectados para conseguir loitar 
contra o despoboamento rural.  

Ninguén nin ningún poder público ou Administración ten 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, 

protexido polo Convenio europeo da 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.  
Neste caso debe considerarse a actividade eólica como un uso incompatible e prohibido en relación a capacidade 
de producción forestal e vocación tradicional dos terreos nos que se asientan as explotacións forestais e os 

prexuizos irreversibles para os humedais presentes e afectados polas infraestruturas do proxecto do parque eólico 

Fial das Corzas e os parques eólicos asociados que afecta de forma significativa e irreversible á conectividade 
ecolóxica dos ecosistemas. 

9.- O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto do parque eólico Fial das Corzas non permitiu 

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. 

Analizada a documentación ambiental das infraestruturas detéctase que a metodoloxía empregada non permitiu 

definir as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural da área xeográfica de implantación dos proxectos. 

Non se determinou o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de 
conectividade/criticidade. 

Non se estableceron as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural. Nesta relación un maior grao de 

criticidade conleva a un menor grao de conectividade ecolóxica estrutural. 

Á vista do elevado número de parques xa instalados e os que están a ser obxecto de tramitación debérase avaliar 
os impactos acumulados, sinérxicos e globais de todas as infraestruturas, e máis tendo en conta que non se está a 
facer un seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico de Galicia, e polo tanto non se dispoñen de datos ao 

respecto. 

Cómpre ter en conta que o actual Plan Sectorial eólico non foi obxecto de avaliación ambiental estratéxica nin está 

adaptado ao Convenio europeo da Paisaxe. Tampouco está a realizarse un seguimento ambiental do mesmo. 

10.--Por outra banda non se permite o acceso aos estudos de colisión e electrocución da avifauna actualizados dos 
que dispoña o órgano ambiental tanto con respecto aos parques eólicos como ás liñas de media e alta tensión e 

nos que se basean as mercantiles promotoras para facer as súas previsións, xa que logo, todo indica que desde a 
elaboración dun estudo realizado por Arcea no ano 2009 non se volveron a actualizar os datos, os estudos ou 

informes, pese a avalancha de parques eólicos e instalacións de evacuación que se están a tramitar. O mismo se 

pide en relación cos estudos de quirópteros. 

11.- Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica do 

proxecto eólico Fial das Corzas e a súa afección á Rede Natura 2000 e ás aves en perigo de extinción e vulnerables.  
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É necesario considerar ademais que a iluminación dos aeroxeradores presenta moitas outras problemáticas sociais, 

xerando molestias a distintos niveis á poboación circundante a nivel de saúde pública e conferindo á paisaxe «unha 

imaxe de desasosego». Doutra banda, organizacións de referencia como SEO/Birdlife alertaron que as luces e 

escintileos luminosos provenientes dos aeroxeradores alteran os ciclos naturais de moitos seres vivos durante o 

período nocturno e as súas pautas de comportamento ao modificar os seus ritmos circadianos, chegando a 

desorientar ás aves e certos anfibios nos seus procesos migratorios. 

Laza, 7 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.-____________________ 

 

 

 


