
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Rúa Vicente Ferrer, 2 

15008 A Coruña 

 

Asunto: Alegacións ao ACORDO do 2 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete 

a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de 

construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do 

parque eólico Monte Chan nos concellos de Laxe, Vimianzo e Camariñas (expediente IN408A 2020/062), DOG 

Núm. 237, de 15 de decembro de 2022 e alegacións ao ACORDO do 6 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial 

da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a 

autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese 

autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Soesto, nos concellos de Laxe e Vimianzo (A Coruña) (expediente 

IN408A 2020/073B), DOG Núm. 177, de 16 de setembro de 2022.Imposibilidade de acceso á documentación 

ambiental do proxecto da Liña eléctrica de evacuación común do proxecto eólico Monte Chan e do proxecto 

eólico Soesto. 

Don/Dona _______________________________________________ con DNI. Nº _____________________, con 

domicilio a efectos de notificacións en _________________________________________________________________, 

provincia de__________________________________. 

 

EXPÓN: 

Á vista do ACORDO do 2 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo 

de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Chan 

nos concellos de Laxe, Vimianzo e Camariñas (expediente IN408A 2020/062), DOG Núm. 237, de 15 de decembro de 

2022, á vista do ACORDO do 6 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a 

información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de 

construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque 

eólico Soesto, nos concellos de Laxe e Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/073B), DOG Núm. 177, de 16 

de setembro de 2022 e ante a imposibilidade de acceso á documentación ambiental do proxecto da Liña eléctrica 

de evacuación común do proxecto eólico Monte Chan e do proxecto eólico Soesto, por medio do presente escrito 

realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- O PROBLEMA DA LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO MONTE CHAN: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA 

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

As infraestruturas do proxecto eólico Monte Chan 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 

Monte Chan ubícanse en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa máxima 

sensibilidade ambiental. 



 

 

Localización do aeroxerador CHN-01 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 

 

Localización do aeroxerador CHN-02 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 



 

Localización do aeroxerador CHN-05 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 

Localización do aeroxerador CHN-06 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 



 

Localización do aeroxerador CHN-08 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 

Localización do aeroxerador CHN-09 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 



 

Coordenadas do Vértice A6 da poligonal do proxecto eólico Monte Chan, na zona de máxima sensibilidade 

ambiental e a menos de 700 metros da Rede Natura 2000. 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 



 

 

Vértice 1 da subestación con afección paisaxística directa á Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba 

 

Vértice 2 da subestación 



 

O proxecto do parque eólico Monte Chan implica unha afección severa, directa e irreversible para: 

▪ Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais: ” Costa da Morte” e “Costa da Morte (Norte)”. 

▪ Zona de Especial Protección para as Aves ZEPA ES0000176 "Costa da Morte (Norte)" 

▪ Zona de Especial Conservación Código ZEC ES1110005 “Costa da Morte” 

▪ Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba 

▪ Lagoa de Traba 

▪ Lagoa da Mina 

▪ Briófitas: mofos e plantas hepáticas 

▪ Aves migratorias 

▪ Humedais incluido o humedal A Lagoa (Monte da Lagoa). 

▪ Píllara das Dunas 

▪ Escribenta das Canabeiras 

▪ Lobo  

➢ PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE AVES NA LAGOA DE TRABA 

 

43.183323, -9.036768 percorrer caminos 

 

43.184729, -9.049245 obsevatorio ornitolóxico 

 

43.188483, -9.043834 observatorio ornitolóxico 

 

43.189988, -9.042394 pasarela 

 

43.193679, -9.039672 

 

43.184583, -9.058478  



 

O proxecto do parque eólico Monte Chan prevese instalar a escasos 900 metros da Paisaxe Protexida dos Penedos 

de Pasarela -Traba. 

 

Localización do Vértice A02 da poligonal do proxecto eólico Monte Chan 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

A poligonal do proxecto eólico Monte Chan cae dentro da ZEC Rede Natura, polo que existe unha afección severa e 

directa á Rede Natura 2000 e á necesaria coherencia desta. 

➢ A FALLA DE IDONEIDADE DAS LOCALIZACIÓNS PREVISTAS PARA OS PROXECTOS EÓLICOS MONTE 

CHAN E SOESTO 

O proxecto do parque eólico “Soesto” é un proxecto máis dos moitos que pouco a pouco se foron instalando ao 

longo do litoral costeiro.  

Coa información recollida no Plan Básico Autonómico, e tal como se pode ver nas táboas seguintes, arestora 

atopámonos con máis de 650 aeroxeradores. Sen embargo, se temos en conta os parques eólicos proxectados, 

segundo o Rexistro Eólico de Galicia, estímase que entre parques que contan con autorización e os solicitados, hai 

791 aeroxeradores previstos con gran incidencia no litoral da Costa da Morte. 



A implantación masiva de estacións eólicas está a afectar particularmente a Costa da Morte, comenzando por 

municipios ubicados máis ao sur, como Carnota, Dumbría, Vimianzo…,ata chegar arestora ao centro, como Laxe, 

Cabana, Ponteceso, Carballo…etc. 

Isto demostra que a planificación eólica en Galicia non ten en conta nin o grao de saturación eólica do territorio, 

nin os valores do litoral nin a participación da ciudadanía na determinación dos obxectivos de calidade 

paisaxística dun territorio. 

A afección desta manchea de eólicos sobre os espazos da Rede Natura 2000 e a necesaria coherencia desta é moi 

preocupante, posto que non se garante a conectividade ecolóxica dos ecosistemas nin a necesaria coherencia da 

Rede. 

Cómpre lembrar, por exemplo, que o Parque eólico Paxareiras II D E atópase dentro da Rede Natura (ZEC Carnota 

– Monte Pindo (ES1110008)), ao igual que o Parque eólico repontenciado de Corme que afecta á Costa da Morte e 

á IBA Costa da Morte. 

➢ A  NECESARIA COHERENCIA DA  REDE NATURA 2000 

O obxectivo das redes de áreas naturais protexidas de non debe ser tan só preservar especies raras ou ameazadas, 

ou mostras representativas ou singulares de ecosistemas pouco alterados, senón preservar a integridade 

ecolóxica dos ecosistemas, o que supón garantir que a súa composición de especies, a súa estrutura ecolóxica e 

as súas funcións non se vexan alteradas significativamente como consecuencia das actividades humanas e 

asegurar que os procesos ecolóxicos dos que depende mantéñanse en condicións naturais. 

Unha rede ecolóxica é un sistema coherente de elementos naturais ou  semi-naturais, establecido e xestionado co 

obxectivo de manter ou restaurar as funcións ecolóxicas como medio para conservar a biodiversidade. Para iso, é 

esencial manter tamén a conectividade ecolóxica entre os espazos que compoñen a rede. 

No ámbito nacional, o artigo 46 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece que co fin de 

mellorar a coherencia ecolóxica e a conectividade da Rede Natura 2000, as comunidades autónomas, no marco 

das súas políticas ambientais e de ordenación territorial, fomentarán a conservación de corredores ecolóxicos e a 

xestión daqueles elementos da paisaxe e áreas territoriais que resultan esenciais ou revistan primordial 

importancia para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de especies de 

fauna e flora silvestres. 

 

 



 

Imaxe do proxecto eólico Soesto, a menos de 500 metros da Rede Natura 2000 

 

 

 

 

Afección paisaxística moi severa para a Paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba 



 

Localización do aeroxerador ST-01 do proxecto eólico Soesto, na zona de máxima sensibilidade ambiental e onde 

a instalación de infraestruturas eólicas NON ESTÁ RECOMENDADA 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29 

 

Localización do aeroxerador ST-02 do proxecto eólico Soesto, na zona de máxima sensibilidade ambiental e onde 

a instalación de infraestruturas eólicas NON ESTÁ RECOMENDADA. 

Coordenadas UTM ETRS 89 fuso 29. 

II.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA EN PROXECTOS INDEPENDENTES E AOS EFECTOS AMBIENTAIS DO PLAN INDUSTRIAL 

EÓLICO DE EDP Renovables: o proxecto eólico Soesto, o proxecto eólico Monte Chan, o proxecto eólico Pena 

dos Mouros e o proxecto común da liña eléctrica de evacuación. 

Indica a mercantil promotora do proxecto eólico Monte Chan: 



Construirase un edificio para realizar o control e a evacuación dos parques eólicos. Este disporá dunha sala 

independente para a cela de MT con illamento sólido ou en SF6, sala para control de subestación, sala para os equipos 

de control eólico do parque, despacho, dous almacéns independentes, un para EDPR e outro para SGRE, sala para 

grupo electróxeno, cociña e aseos con vestiario. 

Á subestación chegarán: 

– PE Monte Chan (50 MW). 

– PE Soesto (12 MW, en tramitación). 

– PE Pena dos Mouros (45 MW, en tramitación). 

• A evacuación da enerxía xerada no parque eólico Monte Chan realizarase de maneira conxunta co parque eólico 

Soesto e o parque eólico Pena dos Mouros, ambos os dous obxecto de proxectos independentes. A subestación Monte 

Chan permite a transformación da enerxía, desde a cal se evacúa mediante unha liña de alta tensión (LAT) 220 kV SET 

Monte Chan-SET Meirama 220 kV de REE (en tramitación, non obxecto deste proxecto). 

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. 

A inclusión dos efectos e impactos dos proxectos dos parques eólicos e 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. 

 

III.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO MONTE CHAN E DO PROXECTO 

EÓLICO SOESTO 

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.- AFECCIÓN SEVERA A HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

3110.- Augas oligotrofas cun contido de minerais moi baixo das chairas arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

3150.- Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamiono Hydrocharition. 

3260.- Ríos, de pisos de planicie a montano con Vexetación de Ranunculion fluitans e de Callitricho – Batrachion. 

4020*. - Brezais húmidos atlántico de zonas tépedas con Erica tetralix e Erica ciliaris. 



4030.- Brezais secos europeos. 

4090.- Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga. 

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

 

V.- AFECCIÓN SEVERA AS BRIÓFITAS E A AFLORAMENTOS ROCHOSOS. AO IGUAL QUE O PROXECTO EÓLICO 

SOESTO, O PROXECTO EÓLICO MONTE CHAN AFECTA A AFLORAMENTOS ROCHOSOS SIN CARACTERIZAR 

O proxecto eólico Monte Chan prevese desarrollar nunha área xeográfica na que destacan os afloramentos 

rochosos e os humedais, polo que a afección as brióficas é irreversible. 

As briofitas desempeñan un rol imprescindible nos ecosistemas debido a que: 

Modulan a humidade ambiental, absorbendo o exceso de auga das choivas e liberándoa lentamente cando o 

ambiente faise máis seco. Regulan o leito dos ríos, almacenan gran cantidade de auga. Frean a erosión, 

protexendo o chan de inundacións violentas e entregando auga constante aos ríos e arroios durante os meses 

máis secos. Ademais son as primeiras plantas en crecer sobre os chans tras os incendios. Interceptan, absorben e 

reteñen os minerais. Disoltos en augas de choivas, permiten a incorporación destes no ecosistema e diminúen o 

seu lavado cara aos ríos e mares. Facilitan fogar e protección a numerosos animais, especialmente invertebrados 

como insectos, arácnidos, rotíferos, nemátodos, moluscos e anélidos. Á súa vez, serven de material de 

construción de niños para varias aves e pequenos mamíferos. Favorecen a xerminación de sementes. Son capaces 

de achegar a humidade suficiente para o seu desenvolvemento. Permiten o asentamento de plantas. A materia 

vexetal creada polo crecemento continuo de capas de musgos e hepáticas sobre as rochas e a cortiza de árbores, 

facilita o asentamento e crecemento de distintos tipos de plantas vasculares. Fixan o carbono atmosférico e 

liberan osíxeno. 

 

VI.- AFECCIÓN SEVERA A ESPECIES FLORÍSTICAS AMEAZADAS 

Dryopteris  guanchica,  Euphorbia  uliginosa,  Hymenophyllum tunbrigense,  Isoetes  fluitans,  Woodwardia  

radicans, Rumex rupestris, Iberis procumbens subsp. Procumbens, Linaria polygalifolia subsp. Aguillonensis, 

Narcissus bulbocodium, Narcissus cyclamineus, Narcissus triandrus, Narcissus triandrus subsp. triandrus , 

Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica, Centaurea nigra subsp. Rivularis…etc. 

VII.- AFECCIÓN SEVERA AO ESCRIBANO PALUSTRE 

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

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

determinar os perímetros de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo 

de extinción.  

A cuestión non é baladí porque hai unha manchea de parques eólicos que afectan a esta especie con charcas e 

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

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

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

eólicas. 

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

que:   

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

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

existindo constancia desta avaliación tras o transcurso do periodo indicado.  



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

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

cumprir as directrices e actuacións contidas neste decreto". 

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

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

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

da súa actual situación seguen actuando.  

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

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

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

naturais facéndoas viables". 

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

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

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

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

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

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

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

situación da especie é de especial gravidade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 

En cumprimento da Directiva 2009/147/CE do Parlamento europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 

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

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

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

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

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

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

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

estado de conservación favorable. 

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

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

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

Con respecto ás especies en perigo de extinción cómpre ter en conta que a: 



 Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia establece: 

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

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

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

desenvolverase regulamentariamente. 

2. O Catálogo galego de especies ameazadas incluirá, cando exista información técnica ou científica que así o 

aconselle, as especies,  subespecies ou poboacións de competencia autonómica conforme ao previsto no artigo 4 

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

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

Incluiranse nesta categoría aqueles  taxones ou poboacións cuxa supervivencia é pouco probable se persisten os 

factores causantes da súa actual situación. 

Dentro desta categoría procede declarar unha especie en situación crítica cando do seguimento ou avaliación do 

seu estado de conservación resultase que existe un risco inminente de extinción. 

b) Vulnerable. 

Incluiranse nesta categoría aqueles  taxones ou poboacións que corren o risco de pasar á categoría anterior nun 

futuro inmediato se os factores adversos que actúan sobre eles non son corrixidos. 

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

artigo 4, no Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 

do patrimonio natural e da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de especies 

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

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

forzosa, as obras necesarias para a conservación das especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, 

especialmente as que teñan carácter de emerxencia e urxencia, segundo os casos. 

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

1. Ademais dos efectos previstos no artigo 93, a inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación no Catálogo 

galego de especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

a) A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación na categoría de «en perigo de extinción» conlevará, nun 

prazo máximo de tres anos, a adopción dun plan de recuperación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para 

restablecer as poboacións naturais a un estado que limite o seu risco de extinción. 

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

prazo máximo de cinco anos, dun plan de conservación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para preservar, 

manter e restablecer as poboacións naturais facéndoas viables. 

2. Os plans de recuperación e conservación fixarán medidas de conservación e instrumentos de xestión, específicos 

ou integrados noutros plans, que eviten as afeccións negativas para as especies. 

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

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

ou poboacións simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 



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

vivan exclusivamente ou en alta proporción nalgún dos espazos naturais protexidos incluídos na Rede galega de 

espazos protexidos ou en áreas protexidas por instrumentos internacionais poderán integrarse nos seus 

correspondentes instrumentos de planificación. 

5. A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable a 

especies incluídas nos anexos II ou IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da 

biodiversidade, que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción 

unicamente poderase levar a cabo cando, en ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas coa 

saúde humana e a seguridade pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o 

medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A xustificación do plan, 

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

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

Ausencia de medidas preventivas e correctoras. O Plan de Vixiancia ambiental non é unha medida preventiva de 

cara a  protección das especies en perigo de extinción e as catalogadas como vulnerables. 

A isto hai que engadir os impactos da LAT e do continxente de parques eólicos previstos para a mesma área 

xeográfica e os xa implantados.  

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

XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS EXISTENTES NO ÁMBITO XEOGRÁFICO DOS PROXECTOS EÓLICOS 

MONTE CHAN E SOESTO. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA DOS ECOSISTEMAS. 

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 

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 dos proxectos eólicos Soesto e Monte Chan non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a 

incidencia desta sobre os espazos naturais e os humedais. Cómpre ter en conta que tampouco se tivo en conta a 

contaminación lumínica xerada polos aeroxeradores doutros parques xa implantados e en funcionamento na 

mesma área xeográfica. 

IX.- DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLOS PROXECTO EÓLICO MONTE 

CHAN E SOESTO 

O proxecto eólico Monte Chan e o proxecto eólico Soesto resultan incompatibles cos obxectivos e finalidades 

previstas no Plan de Megalitismo da Costa da Morte. 

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. 

XI.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA E IRREVERSIBLE 

Prevese unha afección paisaxística moi severa derivada do proxecto eólico Monte Chan e do proxecto eólico Soesto. 

Cómpre lembrar a importancia do municipio de Laxe no Plan de Megalitismo da Costa da Morte e a importancia de 

roteiros como o Camiño dos Faros e a Vía Céltica. Ademais é destacable a importancia do turismo ornitolóxico da 

área de afección dos proxectos. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Aeroxeradores do parque eólico Pena Forcada -Catasol II 

➢ CONTEXTO DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS E ENERXÉTICAS NO QUE SE PREVÉN DESARROLLAR OS 

PROXECTOS EÓLICOS MONTE CHAN E SOESTO. EXISTENCIA DOUTRAS INFRAESTRUTURAS. 

Número Nome do Proxecto Promotor Concello 

 
1 

Proxecto sectorial do parque arqueolóxico do megalitismo, na 
Costa da Morte 

C. Cultura - DX Patrimonio Cultural 

Carballo; 
Malpica de 
Bergantiños; 
Zas; Vimianzo; 
Mazaricos; Laxe 

 
2 Parque eólico Pena Forcada - Catasol II 

Naturgy Renovables, S.L.U.(Antes de Gas 
Natural Fenosa Renovables, S.L. (Antes 
de Enel Unión Fenosa Renovables, S.A.)) 

Laxe 

 
3 Liña de evacuación do parque eólico Pena Forcada-Catasol II 

Naturgy Renovables, S.L.U.(Antes de Gas 
Natural Fenosa Renovables, S.L.U.) 

Cabana de 
Bergantiños; 
Laxe; Zas 

 
4 LAT. DE 23,794 KM Y 220 KV. VIMIANZO-MAZARICOS UNION FENOSA 

Dumbría; 
Mazaricos; 
Vimianzo 

 
 

5 

LAT. DE 63,3 KM Y 220 KV. MESON DO VENTO-VIMIANZO Unión Fenosa Distribución, S.A. 

Cabana de 
Bergantiños; 
Carballo; Carral; 
Cerceda; 
Coristanco; 
Laracha; Mesía; 
Ordes; 
Vimianzo; Zas 

 
6 

PARQUE EÓLICO MONTE REDONDO 

Naturgy Renovables, S.L.U.(Antes de 
Naturgy Wind, S.L.U. (Antes Fenosa Wind, 
S.L. (Antes de ENERGÍAS AMBIENTALES 
S.A. (EASA)))) 

Vimianzo 

 
7 PARQUE EÓLICO PUENTE REBORDELO 

EDP Renovables España, S.L.U. (Antes 
Desarrollos Eólicos de Dumbría, S.A. 
(Antes DESARROLLOS EOLICOS S.A.)) 

Vimianzo; 
Dumbría 

 
8 

Parque eólico singular "Caolines de Vimianzo" no lugar de 
Cerbán 

Caolines de Vimianzo, S.A.U. Vimianzo 

9 Parque eólico singular de Barrigoso Concello de Vimianzo Vimianzo 

 
10 

Parque eólico Alto da Croa 

Greenalia Wind Power Alto da Croa, S.L. 
(Antes Greenalia Wind Power Alto da 
Croa, S.A.U. (Antes de Gamesa Energía, 
S.A.)) 

Vimianzo 

 
11 

LAT 66kV SE Muxía - SE Vimianzo 
EDP Renovables España, S.L.U. (Antes 
Desarrollos Eólicos, S.A.) 

Muxía; 
Vimianzo 



 
12 Parque eólico Monte Tourado-Eixe 

Naturgy Renovables, S.L.U. (Antes de 
Naturgy Wind, S.L.U. (Antes Fenosa Wind, 
S.L.)) 

Vimianzo 

13 
Parque eólico Miñón 

Greenalia Wind Power Miñón, S.L.U. 
(Antes de Greenalia Power, S.L.U.) 

Vimianzo 

 
14 

Liña colectora Regoelle eixe Norte: Tramo I, subestación 
colectora Regoelle 20-66/220 kV e conexión subterránea ata a 
subestación de Red Eléctrica de España Regoelle 220 kV 

Naturgy Renovables, S.L.U. (Antes de 
Naturgy Wind, S.L.U. (Antes GNF 
Renovables, S.L.U. e Norvento, S.L.U.)) 

Dumbría; 
Vimianzo; Zas 

 
15 

Liña de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico 
Miñón 

Greenalia Wind Power Miñón, S.L.U. 
(Antes de Greenalia Power, S.L.U.) 

Vimianzo 

 
16 Parque eólico Monte Tourado 

Greenalia Wind Power Monte Tourado, 
S.L.U. (Antes Greenalia Wind Power 
Monte Tourado, S.A.U.) 

Vimianzo 

 
17 Parque eólico Alto da Croa II 

Greenalia Wind Power Alto da Croa II, 
S.L.U. (Antes Greenalia Wind Power Alto 
da Croa II, S.A.U.) 

Dumbría; 
Vimianzo 

18 Parque eólico Monte Tourado Norvento, S.L. Vimianzo; Zas 

 
19 

Liña de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico 
Miñón - Treito I.2 Nó A 

Greenalia Wind Power Miñón, S.L.U. Vimianzo 

 
20 

Liña de alta tensión a 30 kV dende o centro de sección do 
parque eólico Ampliación Alto da Croa II ata o centro de 
seccionamento do parque eólico Alto da Croa II 

Wind Premier O Pedregal, S.L.U. 
Dumbría; 
Vimianzo 

 
21 

Parque eólico Monte da Croa Villar Mir Energía, S.L.U. 
Dumbría; 
Vimianzo 

 
22 

PARQUE EÓLICO DO VILÁN 

Enel Green Power, S.L. (Antes de ENEL 
UNIÓN FENOSA RENOVABLES, S.A. 
(UNIÓN FENOSA ENERGÍAS 
ESPECIALES, S.A.)) 

Camariñas 

 

Non se xustifica por tanto a necesidade de instalar máis parques eólicos nos mesmos municipios de Laxe, Vimianzo 

e Camariñas. 

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 da solicitude de autorización administrativa previa, da autorización administrativa de 
construción, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do 
parque eólico Monte Chan nos concellos de Laxe, Vimianzo e Camariñas (expediente IN408A 2020/062), DOG Núm. 

237, de 15 de decembro de 2022 e rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da autorización 

administrativa de construción, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do proxecto de interese autonómico (PIA) 

do proxecto do parque eólico Soesto, nos concellos de Laxe e Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/073B), 
DOG Núm. 177, de 16 de setembro de 2022. Denúnciase a imposibilidade de acceso á documentación ambiental do 

proxecto da Liña eléctrica de evacuación común do proxecto eólico Monte Chan e do proxecto eólico Soesto. 

Existe unha afección ambiental severa pola proximidade das localizacións dos proxectos eólicos Monte Chan e 

Soesto (mesma promotora e infraestruturas comúns compartidas) á Necesaria Coherencia da Rede Natura. Non 
queda acreditado que os proxectos, que se ubican a menos de 500 metros da Rede Natura, non vaia a ter unha 
afección irreversible sobre a Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Costa da Morte, dada a proximidade dos 

aerxoeradores ao litoral, a proximidade da Lagoa e Areal de Traba, da extraordinaria importancia ornitolóxica para 

as aves migratorias e de paso e para aves en perigo de extinción como a escribenta das canabeiras. Ademais, moi 
próxima ás instalacións está o humedal Lagoa da Mina.  

Existe unha afección seria, severa e irreversible non só para a paisaxe, tamén para a descontextualización do rico 
patrimonio cultural da área de afección do proxecto e para os obxectivos do Plan de Megalitismo da Costa da Morte. 
Existe unha afección paisaxística severa para todo o litoral de Laxe, para o Camiño dos Faros e para a Vía Céltica 

(ruta do Camiño de Santiago). Existe afección paisaxística irreversible pola incidencia dos aeroxeradores sobre a 

Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba. 

O proxecto eólico Monte Chan, ao igual que o proxecto eólico Soesto, afecta a zonas de máxima sensibilidade 

ambiental tal e como se demostra na parte expositiva deste escrito, polo que debe ser rexeitado, 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.  

O proxecto eólico Monte Chan, ao igual que o proxecto eólico Soesto co que comparte infraestruturas comúns, 

prevese instalar nun área xeográfica con unha presión eólica excesiva. Non se xustifica por tanto a necesidade nin 
a utilidade pública do proxecto nin a necesidade de máis parques eólicos na mesma área xeográfica. 

O elevado número de infraestruturas eólicas desvirtúa a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, 

itinerarios, lugares de especial interés paisaxístico, miradores e afecta de forma irreversible a conectividade 

ecolóxica.  

Ambos proxectos eólicos afectan de forma severa a afloramentos rochosos e a comunidades de briófitas. 

Ambos proxectos afectan a varias especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas como os anfibios 
Chioglossa lusitánica, Hyala arborea e Rana ibérica; Charadrius alexandrinus, Circus pygarcus, C. Cyaneus, 

Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus, Phalacrocorax 
aristotelis, Rissa tridactyla, e Scolopax rusticoa no grupo de aves e Rhinolophus ferrumequinun, R. hipposideros, 

Myotis myiotis e Galemys Pyrenaicus entre os mamíferos) ou en perigo de extinción (Anas crecca,  Botaurus stellaris, 
Burhinus oedicnemus, Emberiza schoeniclus, Gallinago gallinago, Milvus milvus, Numenius arquata, Puffinus 
mauretanicos, Uria aale, Tetrax tetrax, Vanellus vanellus…). 

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 das instalacións de evacuación do proxecto 

eólico Monte Chan e do proxecto eólico Soesto. 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. 



No presente caso a información ambiental preséntase 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. 

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. 

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. 

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 Soesto e ao proxecto eólico 

Monte Chan 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 Monte Chan e o proxecto eólico Soesto 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. 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud


Ademais da afección a especies catalogadas como vulnerables, existe unha afección severa a hábitas 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 Monte Chan e o do proxecto eólico 

Soesto. 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 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.  

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. 

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 Monte Chan e do proxecto eólico Soesto 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 

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. 
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 
Monte Chan e do proxecto eólico Soesto 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 Monte Chan e do proxecto eólico 

Soesto non permite valorar a importancia da zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable 



transcendental para coñecer o grao de facilidade ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as 
interrelacións da biodiversidade. 

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. Solicítase 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. 

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

proxecto e a súa afección á Rede Natura 2000 e ás aves en perigo de extinción e vulnerables.  

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. 

Laxe, 18 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.-____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


