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SR. JOSÉ MIÑONES CONDE 

DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA 

Área de industria e Enerxía 

Praza de Ourense, nº 11, A Coruña, C.P. 15003. 

 
Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información 
pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico 
Caaveiro de 78  MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, do 15 de xuño 
de 2021. Código do proxecto: PEol-431 e 
 
Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información 
pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico  
Tesouro de 60  MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, do 15 de xuño 
de 2021. Código do proxecto: PEol-421. 
 
Don/Dona ________________________________ con DNI. Número ________________________, con domicilio a 
efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 
provincia__________________, teléfono ________________________________. 
 
EXPÓN: 
Á vista dos anuncios da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, en relación ás estacións 
eólicas Caaveiro e Tesouro, Códigos dos proxectos PEol-431 e PEol-421 respectivamente, e nos que se indica que: 
PRIMEIRO.-  O Parque Eólico Caaveiro forma parte dun conxunto de 6 parques eólicos situados na zona  
noroccidental da provincia da Coruña, en desenvolvemento por parte de  Enel Green  Power España S.L. O conxunto 
dos parques eólicos, denominados Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche teñen prevista 
unha potencia instalada conxunta de 611  MW e conectan nun mesmo punto de conexión á Rede a Subestación de 
REE As Pontes. 
Segundo se desprende dos proxectos dos parques Caaveiro e Tesouro, as seis instalacións antes referidas dispoñen 
de permiso de acceso nun mesmo nó da rede de transporte (As Pontes de García Rodríguez 400  kV). Prevese que os 
parques eólicos Barqueiro, Badulaque e Moeche compartirán o tramo de liña que transcorre entre a subestación do 
parque eólico Moeche e a subestación colectora situada nas inmediacións de Pontes de García Rodríguez 400  kV. Á 
súa vez os parques eólicos Barqueiro e Badulaque compartirían o tramo de liña que transcorre entre a subestación 
do parque eólico Badulaque e a subestación do parque eólico Moeche. A subestación colectora 220/400  kV, así 
como a súa conexión eléctrica coa posición correspondente da subestación Pontes de García Rodríguez 400  kV sería 
compartida polo conxunto de parques eólicos. 
A infraestrutura de evacuación do parque eólico Caaveiro consta da seguinte infraestrutura de evacuación eléctrica: 
• Subestación Caaveiro 33/220  kV 
• Liña aérea 220  kV SE Caaveiro– SE  Tesouro 
Compartida para os proxectos  Tesouro e Caaveiro: 
• Liña aérea 220  kV SE  Tesouro– SE Colectora Renovables As Pontes 
Compartidas para os proxectos de Barqueiro, Badulaque, Moeche, Caaveiro,  Tesouro e Santuario: 
• SE Colectora Renovables As Pontes 220/400  kV 
•  Liña soterrada 400  kV SE Colectora Renovables As Pontes – LLAS Pontes REE 
•  Liña soterrada 400  kV SE Colectora Renovables As Pontes – Transformador Grupo 3  Térmica As Pontes 
Trazado da liña aérea: 
A orixe da Liña Aérea será o Pórtico da  S.E. T. “P.E. Caaveiro”, desde onde e a través de 36 aliñacións, chegarase ao 
pórtico da  S.E. T. “Colectora AS PONTES”. 
A lonxitude total da liña é de 22.754,05  m, discorrendo polos termos municipais As Pontes, na provincia da Coruña. 
A subestación colectora “SET Colectora 220/400  kV As Pontes” é común para varios  PPEE da zona, e atoparase 
dentro do polígono “Industrial ENDESA” na cal se atopa instalada a central térmica Pontes García Rodríguez, no 
municipio das Pontes provincia da Coruña. 
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SEGUNDO.- Os seis parques eólicos referenciados, a pesar de compartir instalacións de conexión e a mesma área 
xeográfica (comarcas do Eume e Ferrol –Terra), sométense por separado a avaliación ambiental ordinaria, obviando 
que se trata dun plan empresarial único a desarrollar pola mesma promotora, no mesmo ámbito xeográfico 
comarcal e con permiso de acceso nun mesmo nó da rede de transporte (As Pontes de García Rodríguez 400  kV). 

 
Imaxe do proxecto eólico Caaveiro: puntos vermellos, p.e. Santuario; en malva, p.e. Tesouro; en cor branca, p.e. 

Badulaque; en azul, o p.e. Moeche; en cor verde, o p.e. Caaveiro e en cor naranxa, o p.e. Barqueiro. Como se pode 
apreciar na imaxe, a área de estudo (poligonal de cor negra) non se correspondente coa totalidade dos parques 

eólicos e instalacións de conexión previstas pola mercantil promotora, polo que esta xa está a excluír a avaliación 
ambiental dos impactos dos proxectos industriais ubicados fóra desta. 

 
TERCEIRO.- A Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, en canto órgano tramitador, ten a 
obriga legal de facelo consonte a lei e evitar que a avaliación ambiental dos seis parques como seis proxectos 
separados e independentes, impida a avaliación ambiental do conxunto deles e por ende, da totalidade das 
infraestruturas do plan de desarrollo eólico que a mercantil promotora prevé para as comarcas do Eume e de Ferrol 
–Terra fundamentalmente. 
Por tanto, solicítaselle que se someta ao trámite de información pública e de forma conxunta, a totalidade dos 
estudos de impacto ambiental dos seis proxectos eólicos coas súas respectivas instalacións de conexión e liñas de 
evacuación, xa que logo, está a impedir a avaliación ambiental global, sumativa e acumulada dos impactos que os 
seis parques teñen para as comarcas afectadas. 
CUARTO.- Por outra banda, chama poderosamente a atención que un plan industrial de desarrollo eólico destas 
características, que prevé o desarrollo de toda unha complexa infraestrutura eólica nunha concreta área xeográfica, 
non se someta con carácter previo á correspondente avaliación ambiental estratéxica, xa que logo isto facilitaría a 
incorporación dos criterios de sustentabilidade na toma de decisións estratéxicas para as comarcas afectadas. 
QUINTO.- A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental no seu artigo 5 indica que aos efectos da 
avaliación ambiental estratéxica regulada nesta lei, entenderase por: 
“a) “Promotor”: calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, que pretende elaborar un plan ou programa 
dos contemplados no ámbito de aplicación desta lei, independentemente considerado da Administración que no seu 
momento sexa a competente para a súa adopción ou aprobación. 
b) “Plans e programas”: o conxunto de estratexias, directrices e propostas destinadas a satisfacer necesidades 
sociais, non executables directamente, senón a través do seu desenvolvemento por medio dun ou varios proxectos. 
c) “Estudo ambiental estratéxico”: estudo elaborado polo promotor que, sendo parte integrante do plan ou 
programa, identifica, describe e analiza os posibles efectos significativos sobre o medio ambiente derivados ou que 
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poidan derivarse da aplicación do plan ou programa, así como unhas alternativas razoables, técnica e 
ambientalmente viables, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito territorial de aplicación do plan ou programa, 
co fin de previr ou corrixir os efectos adversos sobre o medio ambiente da aplicación do plan ou programa.(…) 
3. Para os efectos da avaliación de impacto ambiental de proxectos regulada nesta lei e sen prexuízo das definicións 
contidas na normativa sobre instalacións nucleares e radioactivas, entenderase por: 
a) “Promotor”: calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, que pretende realizar un proxecto dos 
comprendidos no ámbito de aplicación desta lei, con independencia da Administración que sexa a competente para a 
súa autorización. 
b) “Proxecto”: calquera actuación prevista que consista en: 
1.º a execución, explotación, desmantelamento ou demolición dunha obra, unha construción, ou instalación, ou ben 
2.º calquera intervención no medio natural ou na paisaxe, incluídas as destinadas á explotación ou ao 
aproveitamento dos recursos naturais ou do chan e do subsolo, así como das augas continentais ou mariñas. 
c) “Estudo de impacto ambiental”: documento elaborado polo promotor que acompaña ao proxecto e identifica, 
describe, cuantifica e analiza os posibles efectos significativos sobre o medio ambiente derivados ou que poidan 
derivarse do proxecto, así como a vulnerabilidade do proxecto #ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes, o 
risco de que se produzan devanditos accidentes graves ou catástrofes e a obrigatoria análise dos probables efectos 
adversos significativos no medio ambiente en caso de ocorrencia. Tamén analiza as diversas alternativas razoables, 
técnica e ambientalmente viables, e determina as medidas necesarias para previr, corrixir e, no seu caso, compensar, 
os efectos adversos sobre o medio ambiente. 
SEXTO.- No presente caso e á vista do parágrafo anterior, a mercantil Enel Green  Power España S.L. non prevé 
executar só un proxecto industrial, senón que prevé a implantación de seis proxectos eólicos coas súas 
infraestruturas compartidas, un punto de conexión único e a desarrollar na mesma área xeográfica, na que se 
localizan as comarcas do Eume e Ferrol –Terra fundamentalmente. 
Á vista do aquí exposto e consonte á normativa vixente, a Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno 
debe someter este plan de desarrollo eólico destas comarcas á correspondente avaliación ambiental estratéxica e 
cumprir co preceptuado na lei. 
SÉTIMO.- Ademais do anterior, non someter a exposición pública a avaliación ambiental ordinaria do conxunto dos 
seis parques eólicos e as súas infraestruturas asociadas implica a vulneración flagrante de alomenos a normativa que 
a seguir se indica: 
 

 Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do 
público á información ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a 
participación do público e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a 
información ambiental que obre en poder das autoridades públicas ou doutras entidades no seu nome, 
tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

 Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade 
Europea, do Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o 
acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

 Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo 
á aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o 
acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de 
medio ambiente (DO  L 264 de 25.9.2006,  pp. 13-19) 

 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). 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 
 
En virtude do anterior, 
 
SOLICITA: 
 
1.- Someta o Plan industrial de desarrollo eólico que a mercantil Enel Green Power España S.L. prevé para as 
comarcas do Eume e de Ferrol -Terra fundamentalmente, á correspondente avaliación ambiental estratéxica, tal e 
como establece a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental para a incorporación dos criterios de 
sustentabilidade na toma de decisións estratéxicas para as comarcas afectadas. 
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2.- Someta ao trámite de información pública e de xeito conxunto, os estudos de impacto ambiental dos seis parques 
eólicos que promove a mercantil Enel Green Power España S.L. (parques eólicos Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, 
Badulaque, Santuario e Moeche) coas súas respectivas instalacións de conexión e liñas de evacuación, xa que logo, a 
tramitación ambiental independente de cada un deles impide a avaliación ambiental global, sumativa e acumulada 
dos impactos da totalidade dos parques que a promotora prevé desarrollar na mesma área xeográfica. 
 

Monfero, 27 de xuño de 2021 
 
 
 

Asdo.- ____________ 
 

 
 


