
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

Xefatura Territorial da Coruña 
Rúa Vicente Ferrer, 2 

15008 A Coruña 
 

Asunto: Alegacións ao ANUNCIO do 8 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 Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (expediente 2018/0043), DOG Núm. 223, de 

23 de novembro de 2022, alegacións complementarias ao ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura 

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

previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a 

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

impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) 

(expediente IN408A 2017/19), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020 e alegacións complementarias ao 

ACORDO do 16 de xuño 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 sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta 

tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145), DOG 

Núm. 135, de 15 de xullo de 2022. 

 

Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificación en 

_________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

  

EXPÓN: 

Á vista do ANUNCIO do 8 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 Felga, nos 

concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (expediente 2018/0043), DOG Núm. 223, de 23 de novembro de 2022, á 

vista do ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a 

necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto 

sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos 

concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19), DOG Núm. 228, de 11 de 

novembro de 2020 e á vista do ACORDO do 16 de xuño 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 sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do 

proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente 

IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022, por medio do presente escrito realiza as seguintes 

ALEGACIÓNS BASEADAS EN DEFECTOS DE TRAMITACIÓN: 

I.- ANTECEDENTES E CONTEXTO NO QUE SE PREVÉ DESARROLLAR O PROXECTO DO PARQUE EÓLICO FELGA. 

1.- Por ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese a información pública a 

solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de 

urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, 

Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020. 



2.- Por ACORDO do 16 de xuño 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 sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta 

tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 

135, de 15 de xullo de 2022. 

3.- Por ANUNCIO do 8 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 Felga, nos 

concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (expediente 2018/0043), DOG Núm. 223, de 23 de novembro de 2022. 

Na área de afección do proxecto eólico Felga existen outros parques instalados e outros en tramitación. Tamén 

existen outras infraestruturas enerxéticas que se indican a continuación: 

Nome do Proxecto Promotor Concello 

APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DE 8000 L/S 

CORTIZO HIDROELECTRICAS S.A. Aranga 

APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DE 7800 L/S 

TECNICOS ASOCIADOS GALLEGOS Aranga 

APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO PONTE REBOREDO 

ALBERTO GÓMEZ DÍAZ Aranga 

APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO EN EL REGATO 
PONTERROSA 

COMPAÑIA GALLEGA DE MINICENTRALES, S.A Aranga 

APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO VEXO 

APRENAR, S.L. Aranga 

Parque Eólico Touriñán IV (Serra do 
Moncoso) 

Serra do Moncoso Cambás, S.L. (Antes de Eólicos 
Touriñán, S.A.) 

Aranga; Irixoa; Monfero 

L.A.T. 66 KV P.E. Serra da Loba - sub. 
SIDEGASA 

Gamesa Energía Aranga; Curtis 

Parque eólico Serra da Loba Olivento, S.L. (FCC) (Antes de Gamesa Energía, S.A.) Aranga; Guitiriz 

LAT 66 kV SE P.E. Pena Touriñán IV 
(Serra do Moncoso)-apoio nº 7 LAT SE 
P.E. Serra da Loba-SE de Sidegasa 

EÓLICOS TOURIÑÁN, S.A. Monfero; Irixoa; Aranga 

LAT 66 kV PE Casa - Montouto - SE 
Sidegasa 

Enel Unión Fenosa Renovables, S.A. Aranga; Curtis; Guitiriz 

Parque eólico Ampliación Serra da Loba 
(Pena Revolta) 

Sistemas Energéticos Monfero-Guitiriz, S.A. (Antes de 
Gamesa Energía, S.A.) 

Monfero; Aranga; Guitiriz 

Parque eólico Cordal de Montouto 
Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.(Antes de Eólica 
Galaicoasturiana, S.A. (Antes de Total Eólica, S.A.)) 

Guitiriz; Aranga 

Parque eólico Cordal de Montouto-Pando 
Fenosa Wind, S.L. (a través de Eólica de Cordales Bis, 
S.L.) 

Aranga; Guitiriz 

Parque eólico Gato. 
Greenalia Wind Power, S.L.U. (Antes Greenalia Power, 
S.L.U.) 

Aranga; Coirós; Oza-Cesuras 

 

Como se pode apreciar xa existen outros parques eólicos como o Parque Eólico Touriñán IV (Serra do Moncoso), 

parque eólico Serra da Loba, o parque eólico Ampliación Serra da Loba, parque eólico Cordal de Montouto, parque 

eólico Cordal de Montouto -Pando e o parque eólico Gato. 

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

EÓLICO DUN CLÚSTER EMPRESARIAL.  

Indica a mercantil promotora do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación 

colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145): 

Co fin de evacuar a enerxía eléctrica xerada polos parques eólicos que a seguir se enumeran, todos eles en tramitación 

e promovidos polo grupo Greenalia, deséñanse a liña eléctrica de alta tensión (LAT) 220 kV Gato-Mesón e a subestación 

eléctrica colectora (SEC) Mesón 220/132 kV: 



• Parque eólico (en diante, PE) Pena Ombra (45 MW, nº expediente IN408A 2017/40). 

• PE Gato (25,2 MW, nº expediente IN408A 2017/04). 

• PE Felga (21 MW, nº expediente IN408A 2017/19). 

• PE Monte do Cordal (12,6 MW, nº expediente IN408A 2018/33). 

• PE Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL). 

• PE Pena da Cabra (25,2 MW, nº expediente IN408A 2020/33). 

• PE Penas Boas (16,8 MW, nº expediente IN408A 2018/35). 

A dita subestación (SEC Mesón 220/132 kV) conectarase tamén á LAT 132 kV SET PE Gasalla-SET colectora Mesón 

132/220 kV (obxecto doutro proxecto independente en estado de tramitación), que recollerá a potencia de catro 

parques en tramitación, desenvolvidos por Green Capital Power, S.L., cunha potencia total de 114 MW. Por este motivo, 

proxectouse unha plataforma que permita a ampliación da subestación para a futura conexión da dita LAT 132 kV SET 

PE Gasalla-SET colectora Mesón 132/220 kV e, ademais, deixarase espazo libre adicional por se for preciso no futuro 

instalar unha posición adicional para conexión de nova xeración. 

En concreto, algúns dos promotores que empregarán a subestación proxectada son: 

• Green Capital Power: PE Monte Inxeiro (38,115 MW, expediente IN408A 2017/25), PE Gasalla (24,255 MW, expediente 

IN408A 2017/26), PE Abrente (27,60 MW, expediente IN408A 2018/25), PE Legre (37,95 MW, expediente IN408A 2020/97) 

e PE Solpor (24,00 MW, expediente IN408A 2018/26). 

• Adelanta Corporación: PE Braña Ancha (22,4 MW, expediente IN408A 2020/21) e Coto Loureiro (50 MW, expediente 

IN408A 2018/37). 

• Eólica Galenova: PE Pedrarrubia (26 MW, expediente IN661A 1/06). 

• Parques eólicos de sociedades relacionadas con Greenalia Wind Power. 

Deste xeito, a SEC Mesón recollerá a potencia de diversos parques eólicos de diferentes promotores que obtiveron 

permiso de acceso á rede de transporte na subestación Mesón do Vento 220 kV (propiedade de REE). 

A SEC Mesón 220/132 kV conectarase mediante un tramo de entrada/saída á liña eléctrica LAT 220 kV Campelo-Mesón 

(obxecto doutro proxecto independente, con nº de expediente IN408A 2018/14 e actualmente en tramitación). 

Características técnicas da instalación: 

• A LAT obxecto da presente tramitación componse de seis tramos, numerados do I ao VI. Ao ser a vontade do promotor 

cumprir coas directrices da paisaxe creando corredores eléctricos, coordinouse a planificación e a execución da 

presente liña coa da LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo (expediente IN408A 2021/24, 

actualmente en tramitación), do promotor Galenergy, e propúxose unha solución conxunta en que ambos os 

promotores comparten os tramos II, III e IV do trazado da LAT obxecto deste proxecto. 

• Os tramos da LAT 220 kV Gato-Mesón son os seguintes: 

◦ Tramo I: liña aérea de alta tensión (LAAT) 220 kV en simple circuíto (condutor A-545 SIMPLEX), con orixe no pórtico 

metálico situado no interior da SET do PE Gato e final no apoio nº 2, cunha lonxitude aproximada de 161,06 m, que 

discorre polo termo municipal (T.M.) de Oza-Cesuras. 

◦ Tramo II: LAAT 220 kV en simple circuíto (A-545 SIMPLEX), con orixe no apoio nº 2 e final no apoio de paso aero-

subterráneo (PAS) nº 19, cunha lonxitude aproximada de 5.172 m, que discorre polo T.M. de Oza-Cesuras. Neste tramo, 

os apoios serán de dobre circuíto: o circuíto SIMPLEX da liña obxecto do actual proxecto e outro circuíto A-545 DUPLEX 

pertencente á LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo. 



◦ Tramo III: liña subterránea de alta tensión (LSAT) 220 kV, con orixe no apoio PAS nº 19 e final no apoio PAS nº 20, cunha 

lonxitude aproximada de 1.239 m, que discorre polo T.M. de Oza-Cesuras. Estará composto por un simple circuíto 

SIMPLEX de condutor RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x1.200 mm² Al+T375 Al, en gabia, baixo tubo formigonado, que 

compartirá canalización cun simple circuíto DÚPLEX de condutor RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x2.500 mm² Al+T375 

Al pertencente á LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo. 

◦ Tramo IV: LAAT 220 kV en simple circuíto (A-545 SIMPLEX), con orixe no apoio PAS nº 20 e final no apoio nº 31, cunha 

lonxitude aproximada de 3.472 m, que discorre polo T.M. de Oza-Cesuras. Neste tramo os apoios serán de dobre 

circuíto: o circuíto SIMPLEX da liña obxecto do actual proxecto e outro circuíto A-545 DUPLEX pertencente á LAT 220 kV 

evacuación PPEE Fontella, Feás e Seselle, nó Abegondo. 

◦ Tramo V: LAAT 220 kV en simple circuíto (A-545 SIMPLEX), con orixe no apoio nº 31 (T.M. de Oza-Cesuras) e final no 

apoio PAS nº 78 (T.M. de Abegondo), cunha lonxitude aproximada de 12.342 m. 

◦ Tramo VI: LSAT 220 kV, con orixe no apoio PAS nº 78 (T.M. de Abegondo) e final na SEC Mesón 220/132 kV (T.M. de 

Ordes). Estará composto por un simple circuíto SIMPLEX de condutor RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x1.200 mm² 

Al+T375 Al, en gabia, baixo tubo formigonado. Discorre polos termos municipais de Abegondo, Carral e Ordes e ten 

unha lonxitude aproximada de 3.160 m, dos cales 1.017,91 m transcorrerán pola canalización prevista no proxecto LAT 

220 kV Campelo-Mesón, na cal será necesario realizar unha adecuación. 

• En toda a liña aérea instalarase cable de fibra óptica OPGW-48 para a protección e as comunicacións, mentres que 

nas liñas subterráneas se disporá de cable de fibra óptica de tipo monomodo. 

• A liña ten unha lonxitude total aproximada de 25.546,06 m, que se reparten entre 21.147,06 m aéreos e 4.399 m 

subterráneos. 

• O tendido aéreo realizarase sobre apoios metálicos de celosía, e o número de apoios proxectados será 78. 

2.1.4. SUBESTACIÓN COLECTORA SEC MESÓN 220/132 KV 
2.1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Con el objetivo de evacuar la energía transportada por la LAT 220 kV SET P.E. GATO – SEC MESÓN, será necesario realiza 

una subestación colectora, SEC MESÓN 220/132 kV, que seconectará a la red. Este punto de conexión será en la “LAT 

220 kV Campelo – Mesón”, que actualmente se encuentra en trámite administrativo en la Xunta de Galicia, con Nº de 
Expediente IN408A 2018/14, y que tiene su trazado en las inmediaciones de la Subestación Colectora de Mesón. 

Para realizar la conexión será necesario intercalar el apoyo 106 BIS entre los apoyos 106 y 107, desde el que se realizará 

el tendido de los vanos destensado hasta los pórticos deentrada y salida de la Subestación Colectora Mesón, no siendo 

estas actuaciones alcancedel presente proyecto. 
La Subestación Elevadora está situada en el Ayuntamiento de Ordes, provincia de A Coruña. una subestación colectora 

de tipo convencional con las siguientes posiciones: 

• Una (1) posición de entrada de línea aérea 220 kV desde la subestación de Campelo. 

• Una (1) posición de entrada de línea subterránea 220 kV, desde la subestación SETP.E. Gato. 
• Una (1) posición de barras colectoras de 220 kV. 
• Una (1) posición de línea 220 kV con salida aérea hacia la subestación Mesón do Vento (REE) 220 kV. 

Toda la aparamenta de 220 kV será de intemperie, mientras los sistemas de servicios auxiliares, control protección y 

medida se instalarán en el interior de un edificio de construcción de obra civil, que albergará además un despacho, 

almacén, aseo y vestuario para el personal de operación. 
Además de las posiciones anteriores, está prevista una (1) posición de entrada de línea subterránea 132 kV, 

transformador 132/220 kV y conexión a barras de 220 kV, para conexión de varios parques eólicos promovidos por 
Green Capital Power S.L., con una potencia total de 114,0 MW, la cual no será alcance del presente proyecto, 

Todas las posiciones anteriores de la SEC MESÓN 220/132 kV pueden observarse en esquema unifilar básico que se 
adjunta a continuación. 



 

La S.E.C. Mesón se conectará mediante un tramo de entrada/salida a la línea eléctrica “LAT 220 kV Campelo – Mesón”, 
que actualmente se encuentra en trámite administrativo en la Xunta de Galicia, con Nº de Expediente IN408A 2018/14. 

De esta forma, la S.E.C. Mesón recogerá la potencia de 682,77 MW de parques eólicos de diferentes promotores que 
han obtenido permiso de acceso a la red de transporte en la subestación Mesón do Vento 220 kV. 

Se trata, por tanto, de una infraestructura que contribuirá de forma importante al desarrollo de potencia eólica en 

Galicia y, por tanto, ayudará en la estrategia de transición energética 
En la tabla que se adjunta a continuación se indican los parques eólicos que evacuan energía eléctrica en la instalación 
proyectada, así como sus detalles de potencias. 

PLANTAS DE GENERACIÓN EÓLICA 
PARQUE POTENCIA INSTALADA (MW) 

P.E. PENA DA CABRA   25,2 
P.E. MONTE DO CORDAL                  12,60 

P.E. FRIOL    21,0 

P.E. PENA OMBRA    45,0 

P.E. GATO    25,2 
P.E. FELGA    21,0 

P.E. PENAS BOAS   16,8 

 

Do anterior dedúcese que estamos ante un plan industrial eólico dun clúster empresarial que evacua a enerxía de 

varios parques eólicos e que incluso conecta coa LAT CAMPELO – MESÓN, que a súa vez evacúa a enerxía doutros 

parques eólicos, pero que se presentou e presenta fraccionado e dividido artificiosamente aos efectos ambientais 

en varios proxectos independentes. Con esta estratexia do órgano substantivo da Xunta de Galicia non se permite 

ao público estudar e avaliar os impactos globais da totalidade das infraestruturas que comparten instalacións de 

evacuación e conexión comúns, diluindo así os impactos ambientais acumulados e sinérxicos e axilizando a 

tramitación administrativa. 

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 sonintrínseca 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 que evacuan na LAT GATO –MESÓN e das 

instalacións de evacuación de enerxía e de conexión comúns incrementarían considerablemente a magnitude 

dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas 

medidas correctoras. 

Ademais e segundo o Convenio europeo da Paisaxe, a cidadanía debera ser consultada en relación a este plan 
industrial eólico ou conxunto de proxectos que comparten unha solución de evacuación conxunta, xa que logo, 

segunto o citado Convenio os obxectivos de calidade paisaxística dos proxectos determínaos a Administración, 
pero en base ás aspiracións da cidadanía. E neste caso a cidadanía afectada non foi consultada ao respecto. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14vz3bl6gRvc1sfPfLjOghmb9qEbAgJXu&ll=43.199578450680015%

2C-8.107213290984667&z=13 

 

Detalle da RESERVA DA BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO cos seguintes proxectos eólicos en 
tramitación:  

P.E FELGA _ Greenalia 

Poligonal FELGA 

P.E GATO _ Greenalia 

P.E FEÁS _ Galenergy 

P.E FONTELLA _ Galenergy 

P.E SESELLE _ Galenergy 

LAAT (Liña de Alta Tensión), LAAT Norte Galenergy 

P_E_PENAS_BOAS _ Greenalia 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14vz3bl6gRvc1sfPfLjOghmb9qEbAgJXu&ll=43.199578450680015%2C-8.107213290984667&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14vz3bl6gRvc1sfPfLjOghmb9qEbAgJXu&ll=43.199578450680015%2C-8.107213290984667&z=13


 

III.- O PROBLEMA DA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO EÓLICO FELGA: 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 Felga publicado no ACORDO do 14 

de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de 

autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente 

ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, 

Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020, resulta 

que as infraestruturas do proxecto eólico 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 Felga 

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

ambiental. 

 

 
 

 
 
Referencia catastral 
15027A029003200000TM      

Localización 
Polígono 29 Parcela 320 MONTE U. PÚBLICA Nº 3281 
PICO DA FELGA. COIROS (A CORUÑA) 



 

Detalle dos afloramentos rochosos, humedais e hábitats prioritarios da parcela de referencia 

 

 

Referencia catastral 
15027A029000390000TJ      

Localización 

Polígono 29 Parcela 39 
AS CASTELAS. COIROS (A CORUÑA) 

 

 



 

 

Referencia catastral 
15027A029000900000TG      

Localización 
Polígono 29 Parcela 90 
PICO DA FELGA. COIROS (A CORUÑA) 

 

 
 
Referencia catastral 

15027A030002290000TQ      

Localización 
Polígono 30 Parcela 229 
FONTECHAS. COIROS (A CORUÑA) 



 

 

Referencia catastral 

15027A030002630000TG      

Localización 
Polígono 30 Parcela 263 
FONTEDOSO. COIROS (A CORUÑA) 

 

Detalle dos hábitats de interés comunitario da parcela de referencia 



 
 
Referencia catastral 
15027A030002490000TS      

Localización 
Polígono 30 Parcela 249 
AS CORDAS. COIROS (A CORUÑA) 

 

 

Detalle do Encoro do Castelo próximo ás infraestruturas dos proxectos eólicos Felga e Gato 

 



 

Imaxe da área onde se prevé o desarrollo do proxecto eólico Felga. Preto os Petróglifos da Fonte do Oso e o Monte 

do Gato, onde se prevé o desarrollo do proxecto eólico Gato. 

 



 

ZEC E ZEPVN Betanzos -Mandeo Rede Natura 2000 

 

ZEC ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE (ES1110004). 

 



 

Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, onde se ubica o proxecto eólico Gato 

 

Betanzos - Mandeo 
Código do ZEC 

ES1110007 
Rexión 

Atlántica. 
Data declaración LIC 

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

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

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

lugares de importancia comunitaria de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014. 
Superficie 

1.020 ha. 
Concellos 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf


Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne e Oza - Cesures 
Situación 

Zona máis interna do Golfo Ártabro, no fondo da ría de Betanzos, ao NNW da provincia da Coruña. Localidades de referencia: 

Miño, Betanzos, Coirós, Ponte Aranga. 
Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Betanzos – Mandeo”, de 1.020 ha. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 
1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1310   
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou 
areentas 

1320   Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130  Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 

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 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion 
caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

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

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

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 

  

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus cyclamineus Cerambyx cerdo Chondrostoma polylepis 
Trichomanes speciosum Elona quimperiana Petromyzon marinus 
Woodwardia radicans Euphydryas aurinia Rutilus arcasii 

  Geomalacus maculosus Salmo salar 

  Lucanus cervus   

  Margaritifera margaritifera   

  Oxygastra curtisii   
  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 
Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 
Discoglossus galganoi Lutra lutra 
Lacerta monticola Rhinolophus ferrumequinum 
Lacerta schreiberi Rhinolophus hipposideros 

  

Afección severa á Rede Natura 2000 e á necesaria coherencia desta. Afección severa á Reserva da Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo.  



As reservas da Biosfera teñen como unha das súas función fundamentais:» Contribuír á conservación das paisaxes, 

ecosistemas, especies e biodiversidade. 

No presente caso incluso o impacto ambiental, cultural e paisaxístico que producen as instalacións da estación eólica 

Felga son incompatibles coa función referenciada. 

No que respecta á paisaxe, de acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia (Decreto 119/2016, do 28 de xullo) o lugar 

onde se desenvolverá a actuación enmárcase na grande área paisaxística Golfo Ártabro, na comarca paisaxística do 

Golfo Ártabro Interior. A área de especial interese paisaxístico (AEIP) máis próxima son a AEIP-10 -08 Fragas do 

Mandeo, a AEIP-07 – 01 Fraga das Barbudas e Val do Cambás. Os miradoiros máis próximos son o Miradoiro de 

Bandoxa, o Miradoiro de Rodeiro, e o miradoiro da Espenuca, o Miradoiro de Enxameado e o Miradoiro de Aranga. 

No proceso de participación pública do Catalogo das paisaxes sinalouse Monte do Gato, cordal na que se localiza o 

proxecto, como lugar de especial interese paisaxístico (LEIP). O proxecto eólico Gato elimina a funcionalidade 

paisaxística do Monte do Gato como lugar de especial interés paisaxístico. Ademais afecta ás áreas da entorna. O 

impacto paisaxístico esténdese ás Fragas do Mandeo. O proxecto eólico Felga é unha continuación do proxecto 

eólico Gato, da mesma promotora e na mesma área xeográfica, compartindo ambos os dous infraestruturas 

comúns. Os impactos paisaxísticos acrecéntanse con un novo proxecto eólico. 

Próximo ao ámbito do proxecto é a presenza do Camiño de Santiago, a ruta da Costa sitúase a unha distancia de 10 

km. Tamén afecta á ruta de sendeirismo, PR-G 35 O Río dos Dous Nomes. 

O DECRETO 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia indica 

literalmente: 

“O Catálogo das paisaxes de Galicia definiu os ámbitos de especial atención paisaxística (AEAP), como «aquelas zonas 

en que se produciron alteracións ou impactos en relación cb oa paisaxe, é dicir, nas que diversas actuacións xeraron 

transformacións que deterioraron o carácter ou a calidade da paisaxe». 

Concretamente, identificou sete tipos a través dunha metodoloxía que incluíu un proceso de participación cidadá: 

paisaxes urbanas degradadas, liñas eléctricas de alta tensión e parques eólicos en áreas de especial interese 

paisaxístico (AEIP), …”. 

Ademais as propias Directrices recomendan: 

(R) As liñas de evacuación cara á rede de transporte planificaranse de forma conxunta co parque eólico, procurando 

buscar os mellores trazados, de acordo cos criterios sobre liñas eléctricas. 

Sen embargo, no caso do proxecto eólico Felga prevese a instalación de aeroxeradores nun área catalogada como 

lugar de especial interés paisaxístico (LEIP Montes do Gato) e a liña de evacuación tramítase aos efectos ambientais 

como un proxecto independente, sen avaliarse nin permitir ao público a participación na avaliación dos impactos 

sinérxicos, adiditivos e/ou acumulados. 

Elimínase por tanto a funcionalidade paisaxística dos lugares catalogados como tales e merecedores de tal 

catalogación polos seus valores paisaxísticos inherentes. 



 

Castelo de Teodomiro, no Monte do Gato 

IV.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO FELGA 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. 

V.- IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO EÓLICO FELGA. 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 do ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola 

que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade 

pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, 

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

Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19), DOG Núm. 228, de 11 

de novembro de 2020, na epígrafe de instalacións de xeración, atopámonos con que non é posible o acceso á 

documentación ambiental do proxecto eólico Felga e aparece na pantalla a mensaxe: “Arquivo non atopado!” 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-felga 

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

xeracion?content=expediente_0013.html 

http://descargas.xunta.es/97ff4f5d-277d-4c0e-b76a-a3ff96b370c61600341053695 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-felga
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0013.html
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0013.html
http://descargas.xunta.es/97ff4f5d-277d-4c0e-b76a-a3ff96b370c61600341053695


 

Debera permitirse o acceso á documentación do proxecto eólico Felga posto que é un procedemento que está en 

tramitación. 

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

O proxecto eólico Felga 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: 

1. Isoetes fluitans (E) 

2. Narcissus cyclamineus (V) 

3. Sphagnum pylaesii (V) 

Invertebrados: 

1. Margaritifera margaritifera (E) 

2. Geomalacus maculosus (V) 

Anfibios: 

1. Chioglossa lusitanica (V) 

2. Hyla arborea (V) 

3. Rana iberica (V) 

4. Rana temporaria (V) 

5. Discoglossus galganoi (V)** 

Peixes: 

Petromyzon marinus (V)*** 

Réptiles: 

Iberolacerta monticola (V)**** 

Aves: 

1. Milvus milvus (E) 

2. Gallinago gallinago (E)* 

3. Vanellus vanellus (E)* 



4. Circus cyaneus (V) 

5. Circus pygargus (V) 

6. Scolopax rusticola (V)* 

7. O proxecto eólico Felga está incluído dentro do ámbito de aplicación do Plan de recuperación da subespecie 

lusitanica da escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus L., nunha área tipificada como potencial. A 

presencia de zonas húmidas na área de afección do proxecto fan previsible a súa localización nesta área. 

Mamíferos: 

Rhinolophus hipposideros (V) 

* Poboación nidificante. 

** Poboacións insulares. 

*** Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro: dende cabo Ortegal ata as illas Sisargas, Cantábrico: de cabo Ortegal 

ata o río Eo, incluído. 

**** Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia de Ourense. 

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. 

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 FELGA 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, 

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 EIA como agora na DIA. 

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 FELGA 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto eólico Felga 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. 
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 Felga 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 

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 FELGA. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA E Á RESERVA DA BIOSFERA 

MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO. 

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 do proxecto eólico Felga non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia desta 

sobre a Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia. 

IX.- A IMPORTANCIA ARQUEOLÓXICA E PATRIMONIAL DO MONTE DO GATO. DESCONTEXTUALIZACIÓN DO 

PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLOS PROXECTOS EÓLICOS FELGA E GATO 

O parque proxéctase na dorsal dos Montes do Gato, localízase na contorna as necrópoles prehistóricas de Monte 

do Gato, Portomoeiro, Vallo, Mazarelas, O Petón, Outeiro da Ponte, As Penas, I e II, Martán, Cerro de Martán e As 

Medoñas, que suman un total de 107 túmulos, sen contar as mámoas individuais. Asemade localízase na zona dos 

Montes do Gato, o Castro do Vallo, e nunha zona elevada próxima, o Castro de Painzal. Ademais afecta ao camiño 

histórico Monte do Gato que discorre polo cumios de Pico Felga e Monte do Gato, que xa aparece representado nos 

anos 20 e 40, tamén fai mención aos elementos Campo de Cruz de Xaneiro (TO15063003) e o Camiño da Cruz de 

Campo Xaneiro (RE15063009). O proxecto afecta tamén ao Camiño Real. 

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. 

X.- 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 Felga 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. 

Anulen o proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (expediente IN408A 

2017/19), DOG Núm. 228, de 11 de novembro de 2020 e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) 
do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente 
IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022, por infracción normativa e incurrir en nulidade de pleno 

dereito. 

Ademais o proxecto eólico Felga e o proxecto eólico Gato preséntanse ao público e aos efectos ambientais divididos 

artificiosamente. Trátase de proxectos a implantar na mesma área xeográfica, pola mesma promotora e 

compartindo infraestruturas comúns. Non debera substraerse da exposición pública a globalidade dos impactos 
xerados pola totalidade das infraestruturas dos dous proxectos. 

O proxecto eólico Felga 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 neste procedemento e no procedemento 
do proxecto eólico Gato. 

O proxecto eólico Felga prevese instalar nun área xeográfica con unha presión eólica excesiva (xa existen outros 
parques eólicos como o Parque Eólico Touriñán IV (Serra do Moncoso), parque eólico Serra d aLoboa, o parque 
eólico Ampliación Serra da Loba, parque eólico Cordal de Montouto, parque eólico Cordal de Montouto -Pando e o 

parque eólico Gato). Non se xustifica por tanto a necesidade nin a utilidade pública do proxecto nin a necesidade 
de máis parques eólicos na mesma área xeográfica. 

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, a Reserva da Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo 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 a conectividade ecolóxica. Ademais afecta de forma severa a afloramentos rochosos sen caracterizar. 

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 Felga, 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 Felga, 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. 

      -  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. 

Ademais tanto os proxectos dos parques eólicos en tramitación como das súas respectivas liñas eléctricas de 

evacuación son obxecto de tramitación ambiental separada. 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  

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 Felga 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 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
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 Felga  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 da afección a especies vulnerables e en perigo de extinción, 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 Felga. 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 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. 

Non debe aprobarse un proxecto que prexudicaría a especies en perigo de extinción segundo a normativa vixente. 

Flora: 

4. Isoetes fluitans (E) 

5. Narcissus cyclamineus (V) 

6. Sphagnum pylaesii (V) 

Invertebrados: 

3. Margaritifera margaritifera (E) 

4. Geomalacus maculosus (V) 

Anfibios: 

6. Chioglossa lusitanica (V) 

7. Hyla arborea (V) 

8. Rana iberica (V) 

9. Rana temporaria (V) 

10. Discoglossus galganoi (V)** 

Peixes: 

Petromyzon marinus (V)*** 

Réptiles: 



Iberolacerta monticola (V)**** 

Aves: 

8. Milvus milvus (E) 

9. Gallinago gallinago (E)* 

10. Vanellus vanellus (E)* 

11. Circus cyaneus (V) 

12. Circus pygargus (V) 

13. Scolopax rusticola (V)* 

14. O proxecto eólico Felga está incluído dentro do ámbito de aplicación do Plan de recuperación da subespecie 

lusitanica da escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus L., nunha área tipificada como potencial. A 

presencia de zonas húmidas na área de afección do proxecto fan previsible a súa localización nesta área. 

Mamíferos: 

Rhinolophus hipposideros (V) 

* Poboación nidificante. 

** Poboacións insulares. 

*** Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro: dende cabo Ortegal ata as illas Sisargas, Cantábrico: de cabo Ortegal 

ata o río Eo, incluído. 

**** Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia de Ourense. 

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

especies en perigo de extinción. 

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 Felga. 

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 Felga 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. 
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 
Felga 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 Felga 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 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. 

Coirós, 6 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.-____________________ 

 


