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SECCIÓN DE ENERXÍA DA XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA  

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN  

Rúa Vicente Ferrer, número 2, 2º andar 

15071 A Coruña 

 

Asunto: alegacións complementarias por defectos na tramitación ao ACORDO do 1 de setembro de 2022, da 

Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización 

administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o 

proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Bustelo e Baralláns, nos concellos de 

Cabana de Bergantiños e Coristanco (expediente IN408A 2020/61). 

Don/Dona ________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ACORDO do 1 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información 

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

impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Bustelo e Baralláns, 

nos concellos de Cabana de Bergantiños e Coristanco (expediente IN408A 2020/61), por medio do presente escrito 

presenta as seguintes ALEGACIÓNS COMPLEMENTARIAS BASEADAS EN DEFECTOS DE TRAMITACIÓN: 

I.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO BUSTELO E BARALLÁNS 

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. 
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II.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO BUSTELO E BARALLÁNS: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA 

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

A poligonal do proxecto eólico BUSTELO E BARALLÁNS coincide 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 poligonal do proxecto eólico BUSTELO E BARALLÁNS 
ubícase en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa máxima sensibilidade ambiental. 

 

A mercantil promotora presenta o proxecto eólico Bustelo e Baralláns que se localiza afectando ás  Áreas de Especial 

Interés Paisaxístico (AEIP) Val fluvial do Río Lourido e Refuxio de Verdes e a unha Zona protexida de Auga Potable e 

enriba dunha Masa de Auga soterrada que conflue e conecta ecolóxicamente coa Rede Natura 2000 (Río Anllóns, a 

escasos metros das infraestruturas eólicas) e dentro dunha poligonal localizada nunhas zonas de máxima sensibilidade 

ambiental segundo a Zonificación ambiental do Ministerio para a enerxía eólica. 

 

Aeroxerador BB-01 do Parque eólico Bustelo e Baralláns 

Coordenadas UTM ETRS 89, fuso 29 
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Aeroxerador BB-03 do Parque eólico Bustelo e Baralláns 

Coordenadas UTM ETRS 89, fuso 29 

 

Aeroxerador BB-04 do Parque eólico Bustelo e Baralláns 

Coordenadas UTM ETRS 89, fuso 29 
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Aeroxerador BB-05 do Parque eólico Bustelo e Baralláns 

Coordenadas UTM ETRS 89, fuso 29 

 

Aeroxerador BB-06 do Parque eólico Bustelo e Baralláns 

Coordenadas UTM ETRS 89, fuso 29 
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TM-BB do Parque eólico Bustelo e Baralláns 

Coordenadas UTM ETRS 89, fuso 29 

 

Energía eólica. Clasificación índice de sensibilidad ambiental 

Clasificación del índice de sensibilidad ambiental: Máxima (no recomendado) 

Clasificación del índice de sensibilidad ambiental: Máxima (no recomendado) 



6 
 

 

En relación ao cruzamento da gabia C-03 co Rego do Batán, dentro do Val fluvial do Río Lourido e afluente deste: 

Coordenadas: X: 514.864,53, Y: 4.783.589,49 

 

III.- O PROXECTO EÓLICO BUSTELO E BARALLÁNS UBÍCASE SOBRE UNHA ZONA PROTEXIDA DE AUGA POTABLE  E 

SOBRE A MASA DE AUGA SOTERRADA COSTA DA MORTE CÓDIGO ES014MSBT014-009. 

 

 

 

▪ Zona protexida de auga potable Costa da Morte 
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Cód. 

Temático 
ES014MSBT014-009 

Esquema 

temático 
euProtectedAreaCode 

Nombre Costa da Morte 

Fecha de 
designación 

14/09/2012 

Tipo de zona drinkingWaterProtectionArea 

Nombre base 
legal 

Directive 2000/60/EC of the 
European Parliament 

Link base 
legal 

Ver link base legal  

Ámbito base 

legal 
european 

Superficie 
(km2) 

1.256,1815  

 

▪ Masa de auga soterrada 

Cód. Masa de agua ES014MSBT014-009 

Nombre masa de agua Costa da Morte 

Superficie (km2) 1.256,1772 

Cód. Demarcación Hidrográfica ES014 

Demarcación Hidrográfica GALICIA-COSTA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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IV.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO BUSTELO E BARALLÁNS: PRÓXIMA Á REDE NATURA 2000. 

AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000. 

 
ZEC ES1110015 Río Anllóns, Rede Natura 2000 e  Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Anllons” 

 



9 
 

Detalle da Costa de Monelo e da conectividade ecolóxica do val fluvial do Río Lourido e do seu afluente o Rego Batán, 

tributarios do Río Anllóns. 

 

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

BUSTELO E BARALLÁNS 

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, 

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

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

condicións: 

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

conservación do lugar ou sen ser necesario para a mesma. 

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

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

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

afectados. 

O proxecto eólico Bustelo e Baralláns e a súa infraestrutura asociada é incompatible coas prioridades e usos previstos 

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

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

VI.- 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: 
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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 do parque eólico Bustelo e Baralláns, nos concellos de Cabana de Bergantiños e 

Coristanco (expediente IN408A 2020/61). A afección paisaxística causada polo proxecto é inasumible. 

Tal e como se indica na parte expositiva deste escrito a inidoneidade da localización elexida para o desarrollo do 

proxecto Bustelo e Baralláns debera ser motivo suficiente para que a mercantil promotora desistira do proxecto. Non 
só implica un risco para a necesaria coherencia da Rede Natura 2000, senón que o proxecto prevé o seu desarrollo 
sobre masas protexidas de auga potable e masas de auga soterrada que proveen de auga ao Río Anllóns, que forma 

parte da ZEPVN e ZEC Río Anllóns. Nunha época de cambio climático acelerado como é a actual e tras sofrer a última 

seca, que afectou de forma severa a Galicia, deberan preservarse os recursos hídricos de toda ameaza de deterioración 

e alteración. 

O proxecto eólico Bustelo e Baralláns 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 elevado número de infraestruturas eólicas existentes na área de afección do proxecto Bustelo e Baralláns desvirtúa 

a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, itinerarios, lugares de especial interés paisaxístico, 

miradores e afecta de forma irreversible a conectividade ecolóxica. Produce un severo Feísmo Paisaxístico polos 
severos impactos ambientais que produce nas áreas de especial interés paisaxístico xa que contribúe a súa perda de 
funcionalidade. 

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. 

Non se xustifica por tanto a necesidade do proxecto eólico Bustelo e Baralláns. Ao impacto deste proxecto hai que 
engadirlle o impacto paisaxístico e ambiental do parque eólico Silvarredonda en funcionamento e moi próximo e o 

impacto do proxecto eólico Bustelo e Baralláns, tamén en tramitación e co que comparte infraestruturas comúns como 
a subestación, gabias, vieiros…etc., e incluso área xeográfica e empresa promotora, presentándose ambos os dous 

proxectos divididos artificiosamente aos efectos ambientais. 

3.- No presente caso non se somete a exposición pública o proxecto da liña eléctrica de evacuación do proxecto eólico 

Bustelo e Baralláns. A información ambiental preséntase fragmentada en proxectos independentes ou divididos 
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artificiosamente, o que impide ao público a valoración conxunta e global da mesma, e por tanto dos impactos 
ambientais sinérxicos, aditivos e/ou acumulados do conxunto das infraestruturas do 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. 

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. 

 

Cereo, 29 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.-_______________________ 

 


