
DELEGACIÓN	DO	GOBERNO	EN	GALICIA	
ÁREA	DE	INDUSTRIA	E	ENERXÍA	
Praza	de	Ourense,	nº	11,		
A	Coruña,	C.P.	15003	

Asunto:	 Alegacións	 ao	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	AdministraNva	Previa	do	Parque	Eólico	Pena		do	Corvo	de	58,5		MW	e	
a	súa	infraestrutura	de	evacuación	na	provincia	da	Coruña.	BOP	da	Coruña	nº.	104,	de	4	de	xuño	de	2021.	Código	do	proxecto:	PEol-400.	
Don/Dona	 ______________________________________________________________	 con	 DNI.	 Número	 ________________________,	 con	
domicilio	a	efectos	de	noAficacións	en	________________________,	municipio	de	_______________,	provincia__________________,	teléfono	
________________________________.	
EXPÓN:	
Á	vista	do	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	AdministraAva	Previa	do	Parque	Eólico	Pena		do	Corvo	de	58,5		MW	e	a	súa	infraestrutura	de	
evacuación	na	provincia	da	Coruña.	BOP	da	Coruña	nº.	 104,	 de	4	de	 xuño	de	2021.	Código	do	proxecto:	 PEol-400,	 por	medio	do	presente	
escrito	realiza	as	seguintes	ALEGACIÓNS:	
1.-	Vulneración	flagrante	da	DirecNva	92/43/CEE,	relaNva	á	Conservación	de	Hábitats	Naturais	e	da	Fauna	e	Flora	Silvestres.	
“Ar$go	2	
1.	A	presente	Direc$va	ten	por	obxecto	contribuír	a	garan$r	a	biodiversidade	mediante	a	conservación	dos	hábitats	naturais	e	da	fauna	e	flora	
silvestres	no	territorio	europeo	dos	Estados	membros	ao	que	se	aplica	o	Tratado.	
2.	As	medidas	que	 se	adopten	en	 virtude	da	presente	Direc$va	 terán	 como	finalidade	o	mantemento	ou	o	 restablecemento,	nun	estado	de	
conservación	favorable,	dos	hábitats	naturais	e	das	especies	silvestres	da	fauna	e	da	flora	de	interese	comunitario”.	
“Ar$go	6	
1.	Con	respecto	ás	zonas	especiais	de	conservación,	os	Estados	membros	fixarán	as	medidas	de	conservación	necesarias	que	implicarán,	no	seu	
caso,	 adecuados	 plans	 de	 xes$ón,	 específicos	 aos	 lugares	 ou	 integrados	 noutros	 plans	 de	 desenvolvemento,	 e	 as	 apropiadas	 medidas	
regulamentarias,	 administra$vas	 ou	 contractuais,	 que	 respondan	 as	 esixencias	 ecolóxicas	 dos	 $pos	 de	 hábitats	 naturais	 do	 Anexo	 I	 e	 das	
especies	do	Anexo	II	presentes	nos	lugares.	
2.	 Os	 Estados	 membros	 adoptarán	 as	 medidas	 apropiadas	 para	 evitar,	 nas	 zonas	 especiais	 de	 conservación,	 a	 deterioración	 dos	 hábitats	
naturais	e	dos	hábitats	de	especies,	así	como	as	alteracións	que	repercutan	nas	especies	que	mo$vasen	a	designación	das	zonas,	na	medida	en	
que	ditas	alteracións	poidan	ter	un	efecto	apreciable	no	que	respecta	a	os	obxec$vos	da	presente	Direc$va.	
3.	Calquera	plan	ou	proxecto	que,	 sen	 ter	 relación	directa	coa	xes$ón	do	 lugar	ou	sen	ser	necesario	para	a	mesma,	poida	afectar	de	 forma	
apreciable	 aos	 citados	 lugares,	 xa	 sexa	 individualmente	 ou	 en	 combinación	 con	 outros	 plans	 e	 proxectos,	 someterase	 a	 unha	 adecuada	
avaliación	 das	 súas	 repercusións	 no	 lugar,	 tendo	 en	 cuenta	 os	 obxec$vos	 de	 conservación	 do	 devandito	 lugar.	 Á	 vista	 das	 conclusións	 da	
avaliación	das	repercusións	no	lugar	e	supeditado	ao	disposto	no	apartado	4,	as	autoridades	nacionais	competentes	só	se	declararán	de	acordo	
con	devandito	plan	ou	proxecto	tras	asegurarse	de	que	non	causará	prexuízo	á	integridade	do	lugar	en	cues$ón	e,	se	procede,	tras	sometelo	a	
información	pública”.	
2.-	Impactos	ambientais	severos.	

☞ Afección	severa	aos	recursos	hídricos.	Vulneración	flagrante	da	DirecNva	Marco	dá	Auga	(DMA).	Ausencia	dun	estudo	hidrolóxico	e	
hidroxeolóxico	que	garanta	a	non	afección	aos	acuíferos	e	á	calidade	das	masas	de	auga.	

Afección	 severa	e	 incompaAble	 cos	 recursos	hídricos.	Prexuizos	 irreversibles	para	as	masas	de	auga.	Alteración	da	calidade	das	masas	e	do	
réxime	hidrolóxico.	A	empresa	promotora	non	realiza	un	estudo	hidrolóxico	en	detalle.	Tampouco	analiza	a	calidade	das	masas	de	auga	tanto	
superficiais	 como	 soterradas,	 de	 xeito	 que	 se	 poida	 garanAr	 a	 calidade	 destas	 e	 a	 non	 afección	 aos	 cauces	 e	 aos	 acuíferos.	 Neste	 senso	
incumpre	a	Lei	21/2013	de	avaliación	ambiental	e	a	DirecAva	Marco	da	Auga.	

1. 1003773392	Río	Belelle	ES014MSPFES-014	
2. 10037734576	Río	da	Igrexa	ES014MSPFES-014	
3. 100377356992	Río	da	Orballeira		
4. 1003773458	Río	da	Pereira	ES014MSPFES-014-	
5. 10037734546	Río	de	Pazos		
6. 10037735686	Río	do	Astano	ES014MSPFES	
7. 1003773454	Río	do	Parrote	ES014MSPFES-014	
8. 10037735642	Río	do	Porto	das	Lapelas		
9. 1003773546	Río	do	Vilariño	ES014MSPFES	
10. 10037734	Río	Eume	ES014MSPFES-014-MR	
11. 100377356	Río	Lambre	ES014MSPFES-014	
12. 1003773568	Río	Lambruxo	ES014MSPFES-014	
13. 10037734548	Río	Porto	ES014MSPFES-014-NR	
14. 100377347472	Regato	da	Cova		
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15. 10037734584	Regato	da	Malata		
16. 10037734572	Regato	de	Morixoso		
17. 10037735484	Regato	do	Porto	ES014MSPFES	
18. 10037734582	Regato	dos	Curros	ES014MSPFES	
19. 1003773548	Rego	Andoriña	ES014MSPFES	
20. 10037735652	Rego	Candelo	
21. 10037734528	Rego	da	Brea		
22. 100377345732	Rego	da	Cancela		
23. 100377356842	Rego	da	Cela	ES014MSPFES	
24. 10037734742	Rego	da	Cortella		
25. 1003773432	Rego	da	Ferrería	
26. 100377342	Rego	da	Igrexa		
27. 100377347424	Rego	da	Insua	Longa		
28. 1003773422	Rego	da	Lagoa		
29. 1003773422	Rego	da	Lagoa	
30. 10037734532	Rego	da	Laxe	ES014MSPFES	
31. 100377347426	Rego	da	Marola		
32. 1003773452	Rego	da	Mazoca	ES014MSPFES	
33. 10037734574	Rego	da	Teixoeira	ES014MSPFES	
34. 10037734534	Rego	da	Vaca		
35. 10037734526	Rego	da	Veiga		
36. 100377343222	Rego	das	Augas	Roibas		
37. 1003773462	Rego	das	Cales		
38. 100377344	Rego	das	Novelas		
39. 1003773456	Rego	das	Trabes		
40. 10037734514	Rego	de	Cal	de	Viñas		
41. 10037734512	Rego	de	Estrille		
42. 1003773566	Rego	de	Fraemelle		
43. 1003773474262	Rego	de	Frei	Pez		
44. 10037734544	Rego	de	Guilfonso		
45. 10037734594	Rego	de	Lioibos	ES014MSPFES	
46. 10037734524	Rego	de	Mourente		
47. 10037734522	Rego	de	Sillabreu		
48. 10037734562	Rego	de	Vilariño		
49. 100377354846	Rego	de	Vite		
50. 10037734578	Rego	do	Abeledo	ES014MSPFES	
51. 10037735462	Rego	do	Candedo	
52. 100377347454	Rego	do	Castro		
53. 10037735682	Rego	do	Eixo	
54. 10037735696	Rego	do	Foxo		
55. 100377356522	Rego	do	Marco	do	Río		
56. 100377345452	Rego	do	Mariñao		
57. 10037735684	Rego	do	Muíño	Vello	ES014MSPFES	
58. 100377347474	Rego	do	Paial	
59. 100377339274	Rego	do	Pereiro	
60. 100377339276	Rego	do	Piñeiro	
61. 10037734542	Rego	do	PorAño		
62. 100377345414	Rego	do	Regueiro		
63. 10037734592	Rego	do	Teixeiro	ES014MSPFES	
64. 10037733924	Rego	do	Teixo		
65. 100377345412	Rego	Fero		
66. 1003773464	Rego	Salgueiro		
67. 10037734322	Rego	Turreiro	
68. 100377339272	Regueiro	do	Bichoco		
69. 100377345734	Regueiro	Tras	do	Serrón		
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70. 1003773418	Reguero	Porto	da	Trapa	ES014MSPFES	
71. Por	otro	lado,	la	línea	de	evacuación	aérea	sobrevuela	los	siguientes	ríos	y	regos:	
72. ID	Curso	Nombre	Código	masa	
73. 10037738	Río	Mero	ES014MSPFES	
74. 10037736	Río	Mendo	ES014MSPFES	
75. 100377362	Río	Mandeo	ES014MSPFES	
76. 100377356	Río	Lambre	ES014MSPFES	
77. 1003773546	Río	do	Vilariño	ES014MSPFES	
78. 10037738982	Río	da	Furoca	ES014MSPFES	
79. 1003773632	Rego	Pequeno		
80. 100377362142	Rego	Mainzoso		
81. 1003778882684	Rego	dos	Santeiros		
82. 100377356522	Rego	do	Marco	do	Río		
83. 100377888262	Rego	de	Vorducedo	Pequeno		
84. 10037738942	Rego	de	San	Vicenzo		
85. 100377362142	Rego	de	Maceira		
86. 1003773896	Rego	de	Corveiro	ES014MSPFES	
87. 10037738972	Rego	da	Gafa		
88. 1003773898	Rego	da	Fraga		
89. 10037738912	Rego	da	Fonte	do	Abeneiro		
90. 10037735622	Rego	da	Fonte	da	Fraga	ES014MSPFES	
91. 1003773562	Rego	da	Azureira		
92. 10037735652	Rego	Candelo	
☞ Afección	severa	e	incompaNble	coa	Rede	Natura:	

*	ZEC	Fragas	do	Eume	(COD.	ES1110003),	a	unha	distancia	de	máis	de	200		m	do	aeroxerador		PC5.1.	
*	ZEC	Xubia-Castro	(COD.	ES1110013),	localizada	a	máis	de	6,5	km	do	aeroxerador		PC5.1.	
*	ZEC	Betanzos-Mandeo	(COD.	ES1110007),	sobrevoada	pola	liña	de	evacuación	entre	os	límites	dos	termos	municipais	de	Paderne	e	
Coirós	e	no	límite	dos	termos	municipais	de	Betanzos	e	Oza-Cesuras.	
*ZEC		Encoro	de	Abegondo-Cecebre	(COD.	ES1110004),	a	unha	distancia	de	ao	redor	de	1	km	da	liña	de	evacuación.	
*	ZEC	Río	Tambre	(COD.	ES1110016),	que	se	atopa	a	máis	de	3	km	da	liña	de	evacuación.	

☞ Prexuizos	significaNvos	e	incompaNbles	cos	hábitats	da	ZEC	Fragas	do	Eume:		
3160	Lagos	e	estanques		distróficos	naturais	
3260	Ríos	de	pisos	de	planicie	a		montano	con	vexetación	de		Ranunculion		fluitanAs	e	de		Callitricho-	Batrachion	
3270	Ríos	de	beiras		fangosas	con	vexetación	de		Chenopodion		rubri		p.	p.	e	de		BidenAon		p.	p.	
4020*		Brezais	húmidos	atlánAcos	de	zonas	tépedas	de	Erica		ciliaris	e	Erica		tetralix	
4030		Brezais	secos	europeos	
5230*	Matogueiras		arborescentes	de		Laurus		nobilis	
6220	Zonas		subestépicas	de		gramíneas	e	anuais	do		Thero-	Brachypodietea	
6230*	Formacións		herbosas	con		Nardus,	con	numerosas	especies,	sobre	substratos		silíceos	de	zonas	montañosas	(e	de	zonas		submontañosas	
da	Europa	conAnental)	
6410	Prados	con		molinias	sobre	substratos		calcáreos,		turbosos	ou		arcillo-	limónicos	(Molinion		caeruleae)	
6430		Megaforbios		eutrofos		higrófilos	das		orlas	de	chaira	e	dos	pisos		montano	a	alpino	
6510	Prados	pobres	de	sega	de	baixa	alAtude	(Alopecurus		pratensis,		Sanguisorba		officinalis)	
7110		Turbeiras	altas	acAvas	
7140	‘Mires’	de	transición	
7150	Depresións	sobre	substratos		turbosos	do		Rhynchosporion	
8130	Desprendementos	mediterráneos	occidentais	e		termófilos	
8220	Pendentes	rochosas		silíceas	con	vexetación		casmooAca	
8230	Rochedos		siliceos	con	vexetación	pioneira	do		Sedo-	Scleranthion	ou	do		Sedo		albi-	Veronicion	dillenii	
8310	Covas	non	explotadas	polo	turismo	
9180*	Bosques	de	ladeiras,	desprendementos	ou	barrancos	do		Tilio-	Acerion	
91E0*Bosques		aluviais	de		Alnus		gluAnosa	e		Fraxinus		excelsior	(	Alno-	Padion,		Alnion		incanae,		Salicion	albae)	
9230	Carballeiras	galaico-portugueses	con		Quercus		robur	e		Quercus		pyrenaica	
9260	Bosques	de		Castanea		saAva	
☞ Afección	severa		á		Avifauna	e		ás	plantas	
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Accipiter		genAlis	
Galemys		pyrenaicus	
Accipiter		nisus	
Lutra		lutra	
Anas		platyrhynchos		
MyoAs		myoAs	
Ardea		cinerea		
Rhinolophus		ferrumequinum	
Asio		otus		
Rhinolophus		hipposideros	
Bubo		bubo	
Chioglossa		lusitanica	
Caprimulgus		europaeus		
Discoglossus		galganoi	
Cinclus		cinclus		
Iberolacerta		monAcola	
Circaetus		gallicus		
Lacerta		schreiberi	
Circus		cyaneus		
Pseudochondrostoma		duriense	
Circus		pygargus	
Coenagrion		mercuriale	
Corvus		corax		
Elona		quimperiana	
Falco		peregrinus		
Euphydryas		aurinia	
Falco		subbuteo		
Geomalacus		maculosus	
Falco		Annunculus		
Lucanus		cervus	
Hirundo		daurica		
MargariAfera		margariAfera	
Lanius		collurio	
Culcita		macrocarpa	
Lullula		arborea		
Narcissus		asturiensis	
Oriolus		oriolus	
Narcissus		cyclamineus	
Pernis		apivorus		
Trichomanes		speciosum	
Streptopelia		turtur		
Woodwardia		radicans	
Sylvia		undata		
Canis		lupus	
Alytes		obstetricans	
Felis		sylvestris		
Bufo		bufo	
Glis		glis		
Píntega	píntega	
Martes	martes		
Natrix		natrix	
Mustela		erminea		
Ra		iberica	
Mustela		putorius	
Triturus		boscai	
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Belgrandiella		rolani	
☞ Prexuizos	significaNvos	e	incompaNbles	cos	hábitats	da	ZEC	Betanzos-Mandeo:		

1110	Bancos	de	area	cubertos	permanentemente	por	auga	mariña,	pouco	profunda	
1130	Esteiros	
1140	Chairos		fangosos	ou		arenosos	que	non	están	cubertos	de	auga	cando	hai	marea	baixa	
1160	Grandes	calas	e	baías	pouco	profundas	
1170	Arrecifes	
1210	Vexetación	anual	sobre	refugallos	mariños	acumulados	
1230	Canss	con	vexetación	das	costas	atlánAcas	e	bálAcas	
1310	Vexetación	anual	pioneira	con		Salicornia	e	outras	especies	de	zonas		fangosas	ou		arenosas	
1320	Pasteiros	de		SparAna	(	SparAnion		mariAmi)	
1330	Pasteiros		salinos	atlánAcos	(	Glauco-	Puccinellietalia		mariAmae)	
1420	Matogueiras		halófilas	mediterráneas	e		termoatlánAcas	(	Sarcocornetea		fruAcosae)	
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	de	pisos	de	planicie	a		montano	con	vexetación	de		Ranunculion		fluitanAs	e	de		Callitricho-	B		atrachion	
4020*		Brezais	húmidos	atlánAcos	de	zonas	tépedas	de	Erica		ciliaris	e	Erica		tetralix	
4030		Brezais	secos	europeos	
6220*	Zonas		subestépicas	de		gramíneas	e	anuais	do		Thero-	Brachypodietea	
6410	Prados	con		molinias	sobre	substratos		calcáreos,		turbosos	ou		arcillo-	limónicos	(	Molinion		caeruleae)	
6430		Megaforbios		eutrofos		higrófilos	das		orlas	de	chaira	e	dos	pisos		montano	a	alpino	
6510	Prados	pobres	de	sega	de	baixa	alAtude	(Alopecurus		pratensis,		Sanguisorba		officinalis)	
8220	Pendentes	rochosas		silíceas	con	vexetación		casmooAca	
8230		Rochedos		siliceos	con	vexetación	pioneira	do		Sedo-	Scleranthion	ou	do		Sedo		albi-	Veronicion		dillenii	
9180*	Bosques	de	ladeiras,	desprendementos	ou	barrancos	do		Tilio-	Acerion	
91E0*	Bosques		aluviais	de		Alnus		gluAnosa	e		Fraxinus		excelsior	(	Alno-	Padion,		Alnion		incanae,		Salicion		albae)	
9230		Carballeiras	galaico-portugueses	con		Quercus		robur	e		Quercus		pirenaica	
☞ Afección	severa		á		Avifauna	e		ás	plantas	

Narcissus		cyclamineus	
Achondrostoma		arcasii	
Sphagnum		pylaesii		
Petromyzon		marinus	
Trichomanes		speciosum		
Pseudochondrostoma		duriense	
Woodwardia		radicans		
Salmo	salgar	
Galemys		pyrenaicus	
Alcedo		avhis	
Lutra		lutra		
Anas		platyrhynchos	
Rhinolophus		ferrumequinum		
Ardea		cinerea	
Rhinolophus		hipposideros		
Caprimulgus		europaeus	
Chioglossa		lusitanica		
Chlidonias		niger	
Discoglossus		galganoi		
Egreva		garzeva	
Iberolacerta		monAcola		
Limosa		lapponica	
Lacerta		schreiberi		
Numenius		arquata	
Cerambyx	porco		
Phalacrocorax		carbo	
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Elona		quimperiana		
Phalacrocorax		carbo		sinensis	
Lucanus		cervus		
Porzana		porzana	
MargariAfera		margariAfera		
Sterna		sandvicensis	
Oxygastra		curAsii	
Streptopelia		turtur	
Sylvia		undata	
Mustela		putorius	
Ra		iberica	
Natrix		maura	
Triturus		boscai	
Natrix		natrix	
☞ Afección	ás	masas	de	auga	protexidas:	

Tanto	na		envolvente	de	5	km	como	na	de	10	km	do	conxunto	de	instalacións	localízanse	as	seguintes	zonas	protexidas	de	auga	potable	(	ZPAP)		
poligonais:	
Eume	ES014	MSBT014-012	
Eume	(Pontedeume)	ES014	MSPF38	
Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol	ES014	MSBT014-011	
San	Sadurniño	ES014	MSBT014-014	
Mero-Mandeo	ES014	MSBT014-010	
Conca	alta	do	Miño	ES010	MSBT011-001	
Río		Belelle	ES014	MSPFES-014-	NR-089-000-01-00	
Río	Lambre	ES014	MSPFES-014-	NR-109-000-01-00	
☞ Respecto	a	liña	de	evacuación,	esta	proxéctase	sobre	as	seguintes	zonas	potables	protexidas:	

Tambre	ES014	MSBT014-007		Poligonal	
Mero	-	Mandeo	ES014	MSBT014-010		Poligonal	
Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol	ES014	MSBT014-011		Poligonal	
Río	Lambre	ES014	MSPFES-014-	NR-109-000-01-00	Lineal	
Río	Mendo	ES014	MSPFES-014-	NR-111-025-02-02	Lineal	
☞ Afección	paisaxísNca	moi	severa.	Feísmo	paisaxísNco	e	prexuizos	irreversibles.	

Áreas	de	Interese	Especial		PaisaxísAco	(	AIEP):	
AIEP_10_03		Fragas	e		Fervenza	de		Belelle	
AIEP_10_04	Serra		do		Forgoselo	
AIEP_10_05	Fragas	do	Eume	
AIEP_10_06	Mosteiro	de	Monfero	
Destaca	o	enorme	desnivel	do	canón	escavado	no	tramo	 inferior	do	Río	Eume,	que	ofrece	paredes	moi	verAcais,	coa	roca	 	graníAca	espida	
contrastando	 co	denso	bosque	doutros	 tramos	 río	 abaixo.	Outra	das	 xoias	deste	espazo	é	o	mosteiro	de	 San	Xoán	de	Caaveiro	 (século	 IX),	
outrora	refuxio	illado	da	colección	de	monxes,	que	se	atopa	totalmente	integrado	no	bosque	e	rodeado	das	canles	de	rega	da	Mazoca.	Tamén	
destaca	este	 	AIEP	polos	 seus	valores	naturais	no	 relaAvo	á	presenza	de	especies	 con	plans	de	 xesAón	e	 recuperación	vixentes	e	por	estar	
enmarcado	en	zonas	de	especial	protección	para	as	aves.	
Indicar	que	os	aeroxeradores	 	PC-01	e	 	PC-02	atópanse	no	interior	desta	 	AIEP,	feito	que	debe	ser	rexeitado	pola	súa	incompaNbilidad	ecos	
valores	obxecto	de	protección.	
Mosteiro	de	Monfero	(AIEP_10_06):	localizado	na	parroquia	de	San	Fiz	de	Monfero,	Santa	María	de	Monfero:	é	un	Mosteiro	de	esAlos	Barroco	
e	Románico	que	pertenceu	ás	ordes	relixiosas	dos		Cistercienses	e	os	BenedicAnos.	Trátase	dun	Ben	de	Interese	Cultural	declarado	en	xuño	de	
1931	co	código	(	R.I.)	-	51	-	0000545	–	00000.		

☞ AFECCIÓN	SEVERA	E	INCOMPATIBLE	COA	CONSERVACIÓN	DA	ESCRIVENTA	DAS	CANAVEIRAS:	
Destaca	 tamén	 polos	 seus	 valores	 naturais,	 por	 estar	 incluído	 na	 zona	 1	 do	 Plan	 de	 XesNón	 do	 Lobo	 e	 ser	 área	 potencial	 da	 especie		
Emberiza	schoeniclus		L.	subsp.		lusitanica		Steinbacher,	que	conta	cun	plan	de	recuperación	en	Galicia,	tal	e	como	se	describiu	no	apartado	
de	Fauna.	
A	área	de	influencia	deste		AIEP	atópase	a	500		m	do	aeroxerador		PC-13.	
☞ EN	CANTO	Á	LIÑA	DE	EVACUACIÓN,	ESTA	CRUZA	A		AIEP_10_08,	DENOMINADA	FRAGAS	DO	MANDEO.	

Seguidamente	descríbese	esta		AIEP:	
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¤		Fragas		do	Mandeo	(	AIEP_10_08):	trátase	dunha	zona	dunha	gran	riqueza	natural,	con	variedade	de	especies	de	árbores	e	destacable	polos	
seus	valores	faunísAcos,	estando	incluída	na	zona	3	do	Plan	de	XesAón	do	Lobo	e	sendo	área	potencial	da	especie	 	Emberiza	 	schoeniclus	 	L.		
subsp.	lusitanica	 	Steinbacher.	Tamén	se	atopa	en	áreas	de	especial	protección	de	aves.	ConsAtúen	as	 	Fragas	 	do	Mandeo	un	exemplo	fiel	do	
ecosistema	fluvial	propio	da	zona,	cunha	densa	vexetación	atlánAca	que	se	estende	desde	as	beiras	do	río	Mandeo	ata	as	pronunciadas	ladeiras	
que	o	rodean,	configurando	unha	contorna	de	gran	beleza	paisaxísAca.	
☞ AFECCIÓN	SEVERA	Á	RESERVA	DA	BIOSFERA:	

As	 Reservas	 da	 Biosfera	 son	 zonas	 declaradas	 pola	UNESCO	 dentro	 do	 seu	 programa	 	MaB	 (	Man	 	 and	 	 Biosphere).	 Supoñen	 un	 alssimo	
recoñecemento	a	nivel	internacional.	A	súa	función	principal	é	a	conservación	e	protección	da	biodiversidade.	
A		liña	de	evacuación	do	parque	eólico	atravesa	a	Reserva	da	Biosfera	Mariñas	Coruñesas	e	Terras		do	Mandeo.		
Por	outra	banda,	na	área	de	influencia	de	10	km	localízase	ademáis	a	Reserva	Terras		do	Miño.		
Indica	a	empresa	promotora	que:	
“Nas	proximidades	das	futuras	instalacións,	considerando	tanto	o	parque	eólico	como	a	súa	infraestrutura	de	evacuación	ata	a	SET	Colectora	
Mesón,	non	se	localiza	ningún	humidal,	estando	o	máis	próximo	a	máis	de	20	km	de	distancia	dos	aeroxeradores	(Si$o		Ramsar	Lagoa	e	Arenal	
de	Valdoviño)”.	
Sen	embargo,	isto	non	é	así.	Existe	bo	número	de	humidais,	brañas,	charcas	e	zonas	de	turbeira	de	alssimo	valor	ambiental,	polo	tanto,	temos	
que	a	empresa	obviou	a	realidade	osica	do	espazo	afectado	polo	proxecto.	

☞ INCOMPATIBLIDADADE	CON	OUTRAS	FIGURAS	DE	PROTECCIÓN:		
Respecto	a	os	Espazos	de	 Interese	 	Xeomorfolóxico,	os	aeroxeradores	PC5.1	e	 	PC5.2	atópanse	sobre	unha	área	protexida	por	este	Apo	de	
figura.	
No	relaAvo	aos	Espazos	de	Protección	de	Ladeiras	atópanse	7	áreas	catalogadas	baixo	esta	figura,	das	cales	una	delas	atópase	a	menos	de	5	km	
do	parque.		
Espazos	Naturaisde	Interese	Local:	 	Ribeiras	 	do	Mero-	Barcés	e	o	espazo	natural	de	interese	local	Río	 	Abelleria	próximos	á	SET	colectora	de	
Mesón	do	Vento.	
Afección	severa	ás	sendas	e	iNnerarios:	
Senda	da	Ventureira-	Fragas	do	Eume	II	(Caaveiro-Caaveiro)	
Camiño	dos	Encomendadeiros-	
Fragas	do	Eume	I	(Xunqueira	de	Arriba-	Caaveiro)	
Fragas	do	Eume	III	(Vilariño	-	Vilariño)	
Senda	dos	Cerqueiros	(Pena	Fexa-Carboeira)	
Afección	severa	á	rede	anNga	de	camiños:	
Camiño_	Pontedeume_Monfero_Serra	da	Loba	
Camiño	Real	Betanzos-Viveiro	
Camiño	Real	A	Viña-Vilamateo	
Camiño	Vilamateo-	As	Travesas	
Camiño	Vilarmaior-Pontedeume-As	Pontes	
Solicitamos	 que	 se	 teña	 en	 consideración	 a	 rede	 anAga	 de	 camiños	 afectada,	 así	 como	 as	 invesAgación	 e	 as	 publicacións	 con	 traballo	
perimétrico	e	traballo	de	campo	sobre	esta	rede,	por	ser	figura	de	protección	recollida	na	Lei	de	Patrimonio	de	2016	
Puntos	singulares	de	observación:	
Mirador	Monte	de	Peña		
Miradoiro	dos	Cerqueiros		
Miradoiro	da	Fervenza	ou	Viladonelle	
Mirador	de	Caaveiro		
Miradoiro	de	Pico	de	Vales		
Miradoiro	Coto	do	Rei	

• IMPACTO	 PAISAXÍSTICO	 DA	 LIÑA	 DE	 EVACUACIÓN	 É	 INASUMIBLE.	 FRAGMENTA	 ADEMAIS	 O	 TERRITORIO	 COA	 CONSEGUINTE	
FRAGMENTACIÓN	 DOS	 HÁBITATS	 E	 PERDA	 DE	 BIODIVERSIDADE.	 A	 ISTO	 HAI	 QUE	 ENGADIR	 A	 PRESENCIA	 DOUTRAS	
INFRAESTRUTURAS	XA	EXISTENTES	E	OUTROS	PARQUES	EÓLICOS	E	AS	SÚAS	LIÑAS	DE	EVACUACIÓN:	

LAAT	ST	PENA	DO	CORVO	–		ST	ICE	MESÓN	DO	VENTO	
A	liña	eléctrica	ten	unha	lonxitude	de	45.572		m,	dos	cales	36.875		m	transcorrían	en	simple	circuíto	integramente	aéreos,	e	o	resto	(8.697		m)	
discorrerán	en	dobre	circuíto	xunto	coa	liña	eléctrica	Alto	dos	Borrallos.	Prevé	nin	máis	nin	menos	que	117	APOIOS.	
A		ST	ICE	Mesón	do	Vento	estará	situada	na	provincia	da	Coruña,	e	máis	concretamente	no	termo	municipal	de	Ordes.	A	súa	cota	aproximada	
de		explanación	sitúase	nos	430		m	sobre	o	nivel	do	mar.		
Ademais,	das	parcelas	desAnadas	á	 instalación	da	Subestación	de	carácter	agrario	e	 forestal	 (cos	conseguintes	 impactos	nas	economías	das	
explotacións	 familiares	 non	 avaliadas	 polo	 promotora),	 tamén	 cabe	 destacar	 a	 afección	 á	 estrada	 AC-542	 debido	 á	 realización	 do	
entroncamento	para	o	acceso	á	Subestación.	
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• Outros	 parques	 eólicos	 e	 	 infraestruturas	 asociadas	 presentes	 na	 mesma	 área.	 Ausencia	 da	 avaliación	 ambiental	 sinérxica,	
sumaNva	e	acumulada	da	totalidade	de	infraestruturas	que	fragmentan	o	territorio	e	contribuen	á	manifesta	e	evidente	perda	de	
biodiversidade:	

Parques	eólicos:	
Pena		do	Curvo	(actual)	
Tesouro	–		nova		solicitude	
Pico		Ventoso	–		nova		solicitude	
Forgoselo	-	Construído	
Forgoselo	(ampliación)	–	en	tramitación.	
Pena		Feixa	–	en	explotación		ou	autorizado	
Serra	dá	Loba	ampliación	-	construído	
Touriñán	IV		-	Construído	
Gasodutos	e	oleodutos:	
Gasoduto	Irixoa	–	Neda	–		Enagas		a	898,30		m	
Respecto	a	a	liña	de	evacuación,	esta	atravesa	os	seguintes	elementos,	ademais	do	anterior:	
Gasoduto	Cabanas	–	Abegondo	de	Reganosa	
Gasoduto		Tui	(Pontevedra)	–	Llanera	(Asturias)	de		Enagas	
Oleoduto	A	Coruña	
Estradas	e	outras	infraestruturas	que	fragmentan	o	territorio,	ás	que	hai	que	engadir	as	pistas	asfaltadas	e	todos	os	vieiros	proxectados	pola	
estación	eólica:	
AC-144		
AC-151		
AC-564		
DP-0905		
DP-3902		
DP-5002		
DP-5003		
DP-5004		
DP-5005		
DP-6902		
Os	aeroxeradores	serán	visibles	desde	gran	parte	das	vías	situadas	na	envolvente	de	5	km	coa	excepción	da	estrada	DP-0905	e	a	DP-3902.	En	
canto	ao	resto	de	vías,	o	rango	de	visibilidade	é	moi	amplo,	desde	un	9,09%	correspondente	á	estrada	DP-6902	ata	un	71,62%	correspondente	
á	estrada	DP-5004.	
O	impacto	paisaxísAco,	o	feísmo	e	a	fragmentación	que	produce	esta	estación	eólica	son	inasumibles.	
☞ Afección	severa	ao	patrimonio	cultural:	descontextualización	e	feísmo	paisaxísNco.	

O	 EIA	 sobre	 o	 patrimonio	 cultural	 carece	 de	 rigor	 técnico.	 Non	 se	 mostran	 todos	 os	 bens	 que	 hai	 na	 zona	 de	 estudo,	 nin	 as	 súas	
correspondentes	medidas	correctoras	e	compensatorias.	
É	evidente	que	non	foron	realizadas	prospeccións	previas.	Omítese	unha	morea	de	patrimonio	cultural,	contornas	de	protección	e	xacementos	
arqueolóxicos	da	Serra	de	Queixeiro.	Estas	contornas	protexidas	están	marcadas	polas	persoas	propietarias	dos	montes	nas	labores	forestais.	
Varios	aereoxeneradores	se	inclúen	na	contorna	de	protección	destes	elementos.	
Mencionar	os	traballos	publicados	polo	Grupo	de	Arqueoloxía	da	Terra	de	Trasancos	no	Anuario	BriganAno	de	2004	“Túmulos	prehistóricos	de	
Monfero”	e	no	2016	“Gravados	rupestres	do	Concello	de	Monfero”,	entre	outros.	
Na	contorna	da	 liña	de	evacuación	atópase	o	Camiño	de	SanAago	Inglés.	As	afeccións	directas	son	producidas	pola	gabia	de	evacuación	das	
futuras	instalacións,	pois	o	tramo	final	da	liña	segue	o	mesmo	percorrido	que	devandito	elemento	do	Patrimonio	Cultural,	e	inclúese	pois	no	
ámbito	 de	 protección	 establecido	 pola	 Lei	 5/2016,	 do	 4	 de	maio,	 pola	 que	 se	 establecen	 as	 contornas	 de	 protección	 subsidiarios	 para	 os	
elementos	do	patrimonio	cultural,no	Título	VIN	“Os	Camiños	de	SanAago”.		Tamén	o	tramo	intermedio	da	liña	de	evacuación	atópase	próximo	
ao	trazado	do	camiño.	
Elementos	do	patrimonio	que	se	atopan	na	contorna	inmediata	(200		m)	da	liña	de	evacuación	do	parque	eólico,	tendo	en		conta	a	totalidade	
do	seu	trazado	desde	a		ST	do	parque	eólico	ata	a		ST	colectora	Mesón	do	Vento:	
Igrexa	parroquial	de	San	Marsn	Betanzos	Brabío	(San	MarAño)		
Igrexa	de	Armeá	(Parroquial	de	San	Vicenzo)	
Coirós	Armea	(San	Vicente)			
Ponte	Vella	de	Lambre.	Ambroa	Irixoa	Ambroa	(San	Tirso)		
Ponte	do	Muíño	de	Batán	Paderne	Quintas	(Santo	Estevo)		
Conxunto	Muíño	-	vivenda	do	Batán	Paderne	Quintas	(Santo	Estevo)		
Muíño	do	Meizoso	ou	Muíño	Novo	Paderne	Quintas	(Santo	Estevo)		
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Conxunto	de	Muíños	no	Rego	Meizoso	
Paderne	Quintas	(Santo	Estevo)		
Vivenda	no	Ourovello	Paderne	Adragonte	(SanAago)		
Vivenda	no	Ourovello	Paderne	Adragonte	(SanAago)		
Mámoa	do	Campo	do	Muniz	1	Monfero	Queixeiro	(San	Xurxo)		
Mámoa	do	Campo	de	Muniz	2	Monfero	Queixeiro	(San	Xurxo)		
Próxima	á	liña	de	evacuación	está	a	Mámoa	da	Brea.	

☞ FALLA	 DE	 AVALIACIÓN	 DO	 POSIBLE	 ÉXODO	 POBOACIONAL	 E	 O	 DESPOBOAMENTO	 DO	 RURAL	 COMO	 CONSECUENCIA	 DÁ	
IMPLANTACIÓN	MASIVA	E	DESORDENADA	DE	PARQUES	EÓLICOS	SOBRE	O	MESMO	TERRITORIO.	

Falla	 de	 avaliación	do	 sector	 forestal	 e	madereiro	da	 área	de	 afección	do	proxecto,	 como	 fonte	de	 ingresos	 importante	para	 as	 economías	
familiares.	 Ausencia	 de	 valoración	 do	 papel	 económico,	 social,	 cultural	 e	 ecolóxico	 dos	 montes	 da	 zona	 e	 das	 explotacións	 madereiras	 e	
forestais.	

☞ Prexuizos	significaNvos	para	os	chans	e	o	medio	ambiente:	
O	 chan	 é	 un	 recurso	 natural	 non	 renovable	 e	 finito	 cuxo	 proceso	 de	 formación	 tómase	 centos	 de	 anos.	 Son	 unha	 parte	 fundamental	 no	
equilibrio	dos	ecosistemas:	funciona	como	filtro	e	 	amorAguador	ao	reter	substancias,	protexe	as	augas	subterráneas	e	superficiais	contra	a	
penetración	 de	 axentes	 nocivos	 e	 transforma	 compostos	 orgánicos	 descompoñéndoos	 ou	 modificando	 a	 súa	 estrutura	 conseguindo	 a	
mineralización.	
A	implantación	dos	eólios	proxectados	do	parque	eólico	Pena	do	Corvo	alteraría	os	ciclos		bioxeoquímicos	dos	chans.	A	degradación	que	sofren	
os	chans	supón	unha	ameaza	á	capacidade	deste	recurso	para	saAsfacer	as	necesidades	das	futuras	xeracións.	
A	materia	orgánica	do	chan	ou	humus	é	fundamental	para	manter	a	estrutura	do	chan,	reter	a	auga	necesaria,	actuar	como	reserva	nutriAva	e	
imprescindible	para	manter	a	produAvidade	dá	terra.	Certos	usos	do	chan,	como	as	cimentacións	eólicas,	diminuen	de	forma	drásAca	o	conAdo	
de	materia	orgánica	do	chan.	As	remocións	de	toneladas	de	terra	que	esixe	a	implantación	do	parque	eólico	proxectado	non	é	cuesAón	baladí	e	
eses	chans	non	se	van	a	recuperar	polo	que	nun	futuro,	no	caso	de	implantarse,	teremos	unha	gran	área	de	chan	deserAficada	e	erosionada	de	
terro	inférAl.	
Coa	 implantación	das	 cimentacións	dos	parques,	 as	 excavacións	 e	 remocións	de	 toneladas	 de	 terras	 durante	 a	 súa	 instalación,	 elimínase	 a	
materia	orgánica	dos	 chans	e	pérdese	a	produAvidade	destes.	Non	 só	 se	produce	un	 cambio	de	usos	 (agrícolas	de	 culAvo,	de	pasteiros	ou	
forestais).	Tamén	se	produce	unha	transformación	urbanísAca	non	amparada	legalmente,	ao	quedar	os	chans	erosionados	e	perder	de	forma	
irreversible	a	súa	produAvidade	orixinaria.	
A	 Lei	 do	 chan	de	Galicia	 aposta	 na	 súa	 exposición	de	moAvos	pola	 protección	 territorial	 e,	 en	parAcular,	 pola	 defensa	 e	 respecto	do	 chan	
rúsAco,	xa	sexa	pola	afección	ao	dominio	público	ou	pola	presenza	de	valores	merecedores	de	especial	salvagarda.		Así	o	indica	literalmente:	
“A	Lei	do	chan	aposta	pola	protección	territorial	e,	en	parAcular,	pola	defensa	e	respecto	do	chan	rúsAco,	xa	sexa	pola	afección	ao	dominio	
público	ou	pola	presenza	de	valores	merecedores	de	especial	salvagarda”.	
O	arAgo	31	dá	citada	lei	referido	a	“Concepto	e	categorías”	establece:	
“1.	Terán	a	condición	de	chan	rúsAco:	
a)	Os	 terreos	someAdos	a	algún	réxime	de	especial	protección,	de	conformidade	coa	 lexislación	sectorial	de	protección	do	dominio	público	
maríAmo-terrestre,	 hidráulico	 ou	 de	 infraestruturas,	 ou	 coa	 lexislación	 sectorial	 de	 protección	 dos	 valores	 agrícolas,	 gandeiros,	 forestais,	
paisaxísAcos,	ambientais,	naturais	ou	culturais”.	
Así	o	arAgo	34	dá	Lei	2/2006	do	chan	de	Galicia	indica	respecto	ao	“Chan	rúsAco	de	especial	protección”	que:	
“4.	 Cando	un	 terreo,	 polas	 súas	 caracterísAcas,	 poida	 corresponder	 a	 varias	 categorías	 de	 chan	 rúsAco,	 aplicaranse	os	 disAntos	 réximes	de	
forma	complementaria”,	pero	entendendo	en	base	ao	indicado	na	exposición	de	moAvos	da	lei,	que	no	caso	de	non	poder	complementarse	
prevalecerá	aquel	que	máis	protexa	o	chan	rúsAco	e	en	ningún	caso,	aquel	que	poida	alterar	de	forma	irreversible	a	funcionalidade	deste	como	
é	o	caso	dás	infraestruturas	eólicas	proxectadas.	
De	feito,	o	arAgo	35.2	india	que:	“Os	restantes	usos	en	chan	rúsAco	son	usos	prohibidos”,	sobre	todo	aqueles	que	alteren	de	forma	irreversible	
a	súa	funcionalidade,	como	é	o	caso	das	remocións	de	terra	descritas	no	proxecto	eólico	Pena	do	Corvo.	
Conclusión:	
O	parque	eólico	Pena	do	Corvo	proxectado	é	 incompaAble	 cos	usos	e	a	 ferAlidade	actual	dos	 chans.	As	 cimentacións	do	parque	xunto	coa	
remoción	 de	 toneladas	 de	 terra	 previstas	 para	 a	 súa	 implantación,	 	 altera	 de	 forma	 irreversible	 a	 cuberta	 vexetal	 e	 os	 recursos	 hídricos,	
producindo	 erosión	da	 cuberta	 vexetal	 e	 a	medio	 e	 longo	prazo	deserAficación	da	 área	 afectada,	 xa	 que	 a	 perda	dá	 cuberta	 vexetal	 e	 dos	
humidais	converte	aos	chans	nun	recurso	natural	non	renovable	e	finito	perdendo	a	súa	funcionalidade	e	apAtude	agrícola,	gandeira	e	forestal	
actual	de	xeito	irreversible.	
☞ ST	ICE	MESÓN	DO	VENTO	

A	Subestación	elevadora	denominada	 	ST	ICE	Mesón	do	Vento	400	/	220	-	132	 	kV	exponse	como	parte	das	infraestruturas	de	evacuación	de	
enerxía	 eléctrica	 que	 se	 vai	 a	 xerar	 nos	 parques	 eólicos.	 A	 promotora	 aclara	 que	o	 parque	 eólico	 Pena	do	Corvo	 forma	parte	 dun	plan	 de	
xeración	eólica,	polo	que	esta	subestación	dá	servizo	a	diversos	parques	futuros	pertencentes	a	diferentes	promotores	e	recolle	a	enerxía	de	
varios	deles.	
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A		ST	ICE	Mesón	do	Vento	estará	situada	na	provincia	da	Coruña,	e	máis	concretamente	no	termo	municipal	de	Ordes.	A	súa	cota	aproximada	
de	 	explanación	sitúase	nos	430	 	m	sobre	o	nivel	do	mar.	Seguidamente	indícanse	as	parcelas	catastrais	desAnadas	á	instalación,	a	cal	ocupa	
unha	extensión	de	21.620	m2.	
Ademais,	 das	 parcelas	 desAnadas	 á	 instalación	 da	 Subestación,	 tamén	 cabe	 destacar	 a	 afección	 á	 estrada	 AC-542	 debido	 á	 realización	 do	
entroncamento	para	o	acceso	á	Subestación.	
As	tensións	de	deseño	da	instalación	para	os	niveis	de	tensión	que	a	compoñen	son	400,	220	e	132		kV,	sendo	estas	coincidentes	coas	tensións	
da	liña	de	conexión	coa	Subestación	de	400		kV	de		ST.	Mesón	do	Vento,	e	das	liñas	cara	ás	Subestacións	de		ST.	Pena		do	Corvo	220		kV	e		ST.		PE	
Alto	dos		Borrallos	220		kV,	e	cara	á	Subestación	de		ST.		PE		Pedrabante	132		kV.		
Tanto	a	ST	ICE	MESÓN	DO	VENTO	como	a	totalidade	das	infraestruturas	de	evacuación	dos	parques	que	conectan	nela	deberán	ser	obxecto	
dunha	avaliación	ambiental	global,	sumaNva	e	sinérxica,	aspecto	que	a	mercanNl	promotora	non	Nvo	en	conta.	

☞ PROXECTO	É	INCOMPATIBLE	COA	LEI	7/2012,	DO	28	DE	XUÑO,	DE	MONTES	DE	GALICIA.	
O	monte	 é	 un	 sector	 estratéxico	 na	 economía	 galega	 que	 contribue	 ao	 cambio	 climáAco	 e	 á	 descarbonización	 da	 economía.	 Aspecto	 non	
avaliado	pola	promotora.		

☞ NO	RELATIVO	Á	PRESENCIA	DE	BRAÑAS	E	HUMIDAIS	NA	ZONA	DE	AFECCIÓN	DO	PROXECTO	EÓLICO:	
En	relación	á	existencia	de	humidais	recollidos	no	Inventario	Galego	de	Humidais	cómpre	indicar	que	segundo	Resolución	do	subdirector	xeral	
de	Espazos	Naturais,	Tomás	Fernández-Couto	Juanas	de	data	22/03/2021:	
“A	día	de	hoxe	non	hai	ningunha	resolución	de	inclusión	publicada	no	Diario	Oficial	de	Galicia,	polo	que	non	hai	ningunha	zona	húmida	inscrita	
no	Inventario	de	Humidais	de	Galicia”.	
O	arAgo	15.2	do	Decreto	127/2008,	do	5	de	xuño,	polo	que	se	desenvolve	o	réxime	xurídico	dos	humidais	protexidos	e	se	crea	o	Inventario	de	
humidais	de	Galicia	establece	que	o	procedemento	de	inclusión	dun	humidal	protexido	no	Inventario	finaliza	coa	resolución	da	persoa	Atular	
da	dita	dirección	xeral	que	será	publicada	no	Diario	Oficial	de	Galicia	e	incluirá	nome,	código,	superficie	e	localización	xeográfica	do	humidal.		
A	creación	do	 Inventario	de	Humidais	de	Galicia	 supón	para	a	nosa	Comunidade	Autónoma	dotarse	dunha	 ferramenta	 importanssima	para	
coñecer	e	subministrar	información	sobre	o	número,	extensión	e	estado	de	conservación	dos	humidais	existentes	en	Galicia	e	que	dacordo	co	
Decreto	127/2008	do	5	de	xuño,	polo	que	se	desenvolve	o	 réxime	xurídico	dos	humidais	protexidos	e	 se	crea	o	 Inventario	de	Humidais	de	
Galicia,	incluiranse	de	forma	sistemáAca	os	humidais	da	Comunidade	autónoma,	configurándose	como	un	rexistro	administraAvo	de	carácter	
público,	no	que	se	inscribirán	os	humidais	de	Galicia,	inscrición	que	será	considerada	como	requisito	previo	e	necesario	para	a	declaración	dun	
humidal	baixo	a	categoría	de	humidal	protexido,	e	as	persoas	 interesadas	poderán	 instar	á	Consellería	competente	en	materia	d	eambiente	
para	que	declare	un	determinado	espazo	natural	como	humidal	protexido.		
Na	exposición	de	moAvos	deste	Decreto	tamén	consta	que	se	outorgará	cobertura	normaAva	ao	Inventario	e	Clasificación	de	Humidais	galegos,	
por	 resultar	 un	 instrumento	 imprescindible	 ao	 servizo	 da	 conservación	 destes	 ecosistemas	 no	 tocante	 a	 proporcionar	 información	 sobre	 o	
número,	extensión	e	estado	de	conservación	dos	humidais	de	Galicia.		
Ademais	será	empregado,	á	súa	vez,	para	facilitarlle	ao	Ministerio	de	Medio	Ambiente	a	información	referida	aos	humidais	de	Galicia	de	cara	á	
elaboración	 do	 Inventario	 español	 de	 zonas	 húmidas	 e	 manter	 actualizado	 o	 Catálogo	 estatal,	 como	 así	 consta	 na	 Lei	 42/2007	 de	 13	 de	
decembro,	de	Patrimonio	Natural	e	Biodiversidade	e	no	Real	Decreto	435/2004,	polo	que	se	regula	o	Inventario	Nacional	de	Zonas	Húmidas.	
Sen	embargo,	a	día	de	hoxe,	como	se	indicaba	anteriormente	non	consta	ningún	humidal	no	citado	Inventario.	
☞ NO	RELATIVO	Á	AVALIACIÓN	AMBIENTAL	DO	PROXECTO	EÓLICO	SOBRE	A	ESCRIBENTA	DAS	CANAVEIRAS	EN	PERIGO	DE	EXTINCIÓN:	

En	relación	á	escribenta	das	canaveiras	e	o	proxecto	eólico	Pena	do	Corvo	que	ten	incidencia	sobre	a	especie,	indicar	que	a	Xunta	de	Galicia,	
tras	darse	a	sí	mesma	un	prazo	de	6	anos	para	facelo	(desde	o	2013),	non	chegou	a	determinar	os	perímetros	de	protección	dos	humidais	que	
consAtúen	o	hábitat	potencial	desta	especie	en	perigo	de	exAnción.		
A	 cuesNón	 non	 é	 baladí	 porque	 hai	 unha	manchea	 de	 parques	 eólicos	 que	 afectan	 a	 esta	 especie	 con	 charcas,	 brañas	 e	 humidais	 cuxo	
perímetro	 están	 sen	 determinar,	 como	 é	 o	 presente	 caso,	 e	 a	 saber	 cal	 é	 a	 área	 comprendida	 no	 ámbito	 do	 Plan	 de	 recuperación	 da	
subespecie	 lusitánica	 da	 escribenta,	 da	 que	 unicamente	 aparece	 nunha	 representación	 gráfica	 e	 fica	 por	 tanto	 o	 seu	 perímetro	 de	
zonificación	ás	expensas	das	avaliacións	que	realicen	as	mercanqs	promotoras	eólicas	como	é	este	caso.	
Por	outra	banda	o	arAgo	4	do	Decreto	que	aproba	o	plan	de	recuperación	da	especie,	referido	a	súa	revisión	indica	que:			
"2.	Co	fin	de	adaptar	o	plan	aos	novos	condicionantes	existentes	para	a	 conservación	da	 subespecie,	avaliaranse	os	 seus	 resultados	cada	6	
anos,	 e	modificarase	no	 caso	de	que	 se	 requira	o	 reaxuste	das	medidas	de	 recuperación",	 non	exisAndo	 constancia	desta	 avaliación	 tras	o	
transcurso	do	periodo	indicado.		
O	referido	plan	tamén	indica	na	súa	exposición	de	moAvos	que:	
"A	aprobación	deste	plan	execuAvo	vincula	 tanto	os	parAculares	como	as	administracións	competentes,	que	deben	cumprir	as	directrices	e	
actuacións	conAdas	neste	decreto".	
"Debido	ao	declive	poboacional	 esAmado	e	ao	 reducido	 tamaño	da	poboación	actual,	 a	 subespecie	 lusitánica	da	escribenta	das	 canaveiras	
aparece	recollida	no	anexo	I	do	Decreto	88/2007	na	categoría	«en	perigo	de	exAnción».	Esta	categoría	está	reservada	para	aquelas	especies	
cuxa	supervivencia	é	pouco	probable	se	os	factores	causantes	da	súa	actual	situación	seguen	actuando.		
A	catalogación	dunha	especie	como	en	perigo	de	exAnción	implica	a	elaboración	dun	plan	de	recuperación	cuxo	fin	é	garanAr	a	conservación	
da	 especie	 que	 vive	 en	 estado	 silvestre	 no	 territorio	 da	 Comunidade	 Autónoma,	 dos	 seus	 hábitats	 e	 establecer	 medidas	 adecuadas	 que	
permitan	preservar,	manter	e	restablecer	as	súas	poboacións	naturais	facéndoas	viables".	
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O	 arAgo	 3	 do	 Decreto	 75/2013,	 do	 10	 de	 maio,	 polo	 que	 se	 aproba	 o	 Plan	 de	 recuperación	 da	 subespecie	 lusitánica	 da	 escribenta	 das	
canaveiras	(Emberiza	schoeniclus	L.subsp.	lusitanica	Steinbacher)	en	Galicia	indica:	
“A	 finalidade	 do	 plan	 de	 recuperación,	 de	 acordo	 cos	 antecedentes	 e	 razóns	 que	 se	 expoñen	 no	 anexo	 I,	 é	 a	 de	 inverter	 a	 tendencia	
demográfica	regresiva	da	subespecie	 lusitánica	da	escribenta	das	canaveiras	en	Galicia	ata	que	se	 limite	de	xeito	significaAvo	o	seu	risco	de	
exAnción	 nun	 horizonte	 temporal	 de	 20	 anos,	 se	 acade	 a	 recuperación	 das	 localidades	 de	 reprodución	 coñecidas	 que	 se	 perderon	 e	 unha	
poboación	reprodutora	superior	a	112	parellas”.	
Sen	embargo,	este	obxecAvo	de	recuperación	previsto	no	Decreto	do	ano	2013	queda	moi	 lonxe	da	realidade	e	a	situación	da	especie	é	de	
especial	gravidade.	
No	Censo	de	Escribenta	das	canaveiras	Emberiza	schoeniclus	lusitanica	en	Galicia	2018,	que	se	achega	a	este	escrito,	indícase	a	priori,	que	a	
escribenta	das	canaveiras	(Emberiza	schoeniclus)	debería	empezar	a	dar	sinais	de	recuperación	en	Galicia.	A	pesar	da	súa	vulnerable	situación,	
é	 unha	 das	 escasísimas	 especies	 ameazadas	 que	 conta	 cun	 plan	 de	 recuperación	 aprobado	 pola	 Xunta	 (só	 son	 3	 de	 198,	 segundo	 teñen	
denunciado	 repeAdamente	 varias	 enAdades	 ecoloxistas).	 Mais	 os	 resultados	 dun	 novo	 censo	 volven	 adverAr	 da	 necesidade	 de	 medidas	
efecAvas.	“Segundo	os	datos	dispoñibles,	quedarían	unhas	20	parellas	reprodutoras	en	Galicia	fronte	ás	case	70	censadas	en	2005,	o	que	supón	
unha	redución	de	arredor	do	70%	en	tan	só	13	anos“,	advirte	o	traballo,	realizado	por	Emilio	Marsnez	Sabarís,	Xabier	Prieto	Espiñeira,	 José	
Ramón	Castro	Gómez,	José	Luis	Rabuñal	PaAño,	Cosme	Damián	Romay	Cousido,	Álvaro	Rodríguez	Pomares	e	Francisco	Rosende	Maneiro.	
LAAT		ST	PENA		DO	CORVO	–		ST	ICE	MESÓN	DO	VENTO	
Con	45.572	metros	e	117	apoios.	
Esta	liña	terá	un	forte	impacto	sobre	o	territorio	con	prexuizos	significaAvos	e	irreparables	para	os	hábitats	pola	súa	fragmentación	e	perda	de	
biodiversidade.	Fragmenta	os	terreos	de	culAvo	das	explotacións	agrogandeiras	coa	conseguinte	perda	da	base	territorial	destas	e	a	perda	de	
apAtude	 agrícola	 dos	 terreos	 todos	 eles	 vencellados	 á	 percepción	 das	 axudas	 da	 PAC	 (políAca	 agraria	 comunitaria)	 cuxo	 obxecAvo	 é	 a	
producción	alimentaria	e	o	fomento	da	compeAAvidade	e	producción	dos	terreos	agrarios	e	das	explotacións.	
Por	outra	banda	a	mercanAl	promotora	tampouco	avaliou	a	rendibilidade	e	a	alta	capacidade	das	explotacións	forestais	e	madereiras	da	zona	
de	afección.	O	proxecto	fragmenta	as	explotacións	forestais	e	resta	compeAAvidade	ás	mesmas	cos	conseguintes	prexuizos	signficaAvos	para	as	
economías	familiares	e	o	sector	da	maderia	e	de	transformación.	
Ao	igual	que	no	proxecto	da	estación	eólica	Pedrabante	e	a	estación	eólica	Alto	dos	Borrallos,	da	mesma	mercanNl	promotora,	este	proxecto	
é	inasumible	desde	o	punto	de	vista	socioeconómico.	
☞ IMPACTOS	SOBRE	O	PATRIMONIO	CULTURAL,	A	PAISAXE,	E	O	SECTOR	FORESTAL	E	AGROGANDEIRO.	IMPACTO	SOCIAL	INASUMIBLE.	

Impacto	severo	polo	sobredimensionamento	da	poligonal	do	parque,	a	elevada	dispersión	das	infraestruturas	e	o	elevado	número	de	apoios	
que	conforman	a	liña	(117).	
Afección	 severa	 a	 terras	 de	 produción	 cerealísAca	 vencelladas	 á	 PAC	 (políAca	 agraria	 comunitaria)	 e	 de	 gran	 capacidade	 agrícola	 e	
producAvidade.	Fragmentación	dás	explotacións	agrogandeiras	e	perda	severa	de	base	territorial.	 Impactos	non	avaliados	non	proxecto	pola	
promotora	que	obvia	a	existencia	de	explotacións	gandeiras,	forestais	de	madereiras	que	consAtúen	o	medio	de	vida	dás	persoas	e	familias	que	
habitan	e	viven	no	ámbito	afectado	polo	proxecto	eólico	e	as	infraestruturas	de	evacuación.	
Afección	severa	ás	explotacións	forestais	e	madereiras	dá	zona.		
Os	rendementos	madereiros	consAtúen	unha	importante	fonte	de	ingresos	para	as	economías	dás	familias	que	viven	non	ámbito	de	afección	
do	proxecto.	 Fragmentación	dás	 explotacións	 forestais	 e	madereiras,	 perda	 de	 base	 territorial	 e	 perda	 de	 ingresos	 para	 as	 familias,	 para	 o	
sector	dá	madeira,	aserradoiros,	carpinterías	e	demais	industria	transformadora	dá	madeira.	
O	monte	é	un	sector	estratéxico	na	economía	galega	que	contribue	ao	cambio	climáAco	e	á	descarbonización	da	economía.	
Aspecto	non	avaliado	pola	promotora.	
A	mercanNl	promotora	non	avalía	o	impacto	da	estación	eólica	e	as	súas	infraestruturas	de	evacuación	sobre	o	benestar	das	familias	dos	
núcleos	habitados	e	o	posible	éxodo	poboacional	que	se	pode	dar	derivado	da	manchea	de	estacións	eólicas	que	hai	no	territorio	e	outras	
infraestruturas,	 que	 dificultan	 a	 vida	 no	 rural	 e	 a	 sustentabilidade	 e	 viabilidade	 das	 explotacións	 forestais	 e	 agro	 –gandeiras	 (o	 feito	
coñecido	como	despoboamento	do	rural	ou	España	baleirada).	
☞ PREXUIZOS	SIGNIFICATIVOS	PARA	AS	EXPLOTACIÓNS	GANDEIRAS,	AGRÍCOLAS	E	FORESTAIS	DA	ÁREA	DE	AFECCIÓN	DO	PROXECTO.		

INCOMPATIBILIDADE	DO	PROXECTO	COA	LEI	7/2012,	DO	28	DE	XUÑO,	DE	MONTES	DE	GALICIA.	
O	monte	galego	é	un	sector	estratéxico	na	economía	galega.		
Ausencia	de	avaliación	do	sector	forestal	da	comarca	e	a	súa	relevancia	na	economía	dos	municipios	de	afección	do	proxecto	eólico,	como	
complemento	dos	ingresos	das	economías	familiares	e	subministrador	de	madeira	para	as	carpinterías	e	aserradoiros	da	zona.	
O	 proxecto	 fragmentará	 as	 explotacións	 forestais	 e	 madereiras,	 que	 ao	 igual	 que	 na	 comarca	 limítrofe	 de	 BerganAños,	 consAtúen	 unha	
importante	fonte	de	ingresos	que	complementa	ás	economías	familiares.	
Por	 outra	 banda,	 e	 tendo	 en	 conta	 o	 marcado	 carácter	 forestal	 destes	 municipios	 e	 a	 relevancia	 dos	 rendementos	 madereiros	 e	 das	
explotacións	forestais	como	complemento	das	economías	domésAcas,	cómpre	lembrar	que	a	Lei	7/2012,	do	28	de	xuño,	de	montes	de	Galicia	
indica	na	súa	exposición	de	moAvos	que:		
“Pero	a	importancia	do	sector	forestal	non	reside	só	nas	cifras	macroeconómicas,	claros	expoñentes	da	súa	importancia,	senón	que,	como	xa	
indicamos,	 desempeña	 unha	 función	 básica	 na	 fixación	 da	 poboación	 no	 rural.	 En	 comarcas	 como	 as	 de	 Lugo,	 A	 Fonsagrada,	 A	 Terra	 Chá,	
BerganAños,	Fisterra,	A	Limia	ou	Verín,	a	forestal	figura	entre	as	tres	primeiras	acAvidades	industriais	por	emprego	xerado,	pois	o	70	%	destas	
empresas	 aséntase	 en	 poboacións	 de	 menos	 de	 5.000	 habitantes.	 En	 consecuencia,	 un	 dos	 obxecAvos	 prioritarios	 desta	 nova	 norma	 é	

	 	11



colaborar	e	impulsar	a	organización	do	territorio	galego,	equilibrando	os	usos	do	solo,	permiAndo	un	adecuado	aproveitamento	dos	recursos	e,	
ao	 mesmo	 tempo,	 colaborando	 no	 mantemento	 das	 explotacións	 agrarias	 existentes,	 axilizando	 a	 súa	 posibilidade	 de	 crecemento	 e	
consolidación	como	factor	básico	que	minimice,	na	medida	do	posible,	o	abandono	do	rural	e	consiga	frear	o	envellecemento	demográfico	e	o	
despoboamento,	 posibilitando	 a	 fixación	 da	 poboación.	 Esta	 lei	 xorde	 nun	 momento	 en	 que	 o	 abandono	 agrario	 segue	 a	 tendencia	 ao	
incremento	 da	 superficie	 forestal.	 Neste	 contexto,	 e	 co	 obxecAvo	 de	 consolidar	 e	mellorar	 as	 superficies	 forestais,	 é	 importante	 acadar	 o	
equilibrio	 de	 usos,	 eliminando	 en	 gran	 parte	 o	 risco	 de	 desaparición	 e,	 con	 iso,	 a	 imposibilidade	 de	 realizar	 un	 adecuado	 aproveitamento	
racional	e	mulAfuncional”	
“No	ámbito	forestal,	Galicia	ocupa,	no	conxunto	do	territorio	nacional,	un	lugar	esencial.	É,	sen	lugar	a	dúbidas,	a	maior	potencia	forestal	de	
España	e	unha	das	más	importantes	de	Europa.	A	súa	superficie	forestal	arborada	representa	o	48	%	da	totalidade	da	Comunidade	Autónoma,	
superando	 as	 1.400.000	 hectáreas	 e	 cunha	 alta	 produción	 de	madeira,	 próxima	 ao	 45	%	 da	 produción	 nacional.	 Esta	 é	 a	 razón	 pola	 cal	 o	
incremento	 da	 masa	 arborada	 en	 canAdade	 e	 calidade	 consAtúe	 un	 obxecAvo	 básico,	 non	 só	 do	 sector	 forestal	 en	 parAcular,	 senón	 da	
sociedade	galega	do	século	XXI	no	seu	conxunto,	garanAndo	o	aproveitamento	conAnuado	dos	recursos	forestais,	especificamente	da	madeira,	
que	 segue	a	 ser,	nestes	momentos,	o	 segundo	produto	deficitario	na	Unión	Europea	–tras	o	enerxéAco–,	o	que	pode	 supoñer	unha	vía	de	
ordenación	 territorial	 que	 posibilite	 un	 freo	 ao	 abandono	 sistemáAco	 das	 explotacións	 do	 rural	 de	 Galicia	 e	 permita,	 a	 través	 do	
desenvolvemento	de	explotacións	e	industrias	forestais,	a	fixación	da	poboación,	co	cal	se	evitaría	o	despoboamento	e	a	crise	demográfica	que	
atenazan	o	mundo	rural	galego.	
Para	aquilatar	a	importancia	actual	do	sector	forestal	na	economía	galega,	non	sempre	adecuadamente	ponderada,	é	necesario	indicar	que	a	
contratación	de	servizos	externos	que	realizan	os	propietarios	e	os	xestores	forestais	dá	emprego	estable	en	Galicia,	directo	e	indirecto,	a	un	
colecAvo	superior	ás	15.000	persoas,	formado	por	cuadrillas	propias	no	monte,	persoal	técnico	e	administraAvo	das	asociacións	profesionais,	
viveiristas,	consultoras	de	enxeñaría,	empresas	de	traballos	silvícolas,	empresas	de	aproveitamentos	forestais	e	transporAstas	especializados.	A	
facturación	dos	propietarios	forestais	galegos	supera	os	300	millóns	de	euros	anuais	entre	produtos	madeireiros	e	non	madeireiros.	
Pola	súa	parte,	a	facturación	conxunta	da	industria	de	transformación	da	madeira	supera	na	nosa	Comunidade	Autónoma	os	1.600	millóns	de	
euros	 anuais,	 proporciona	 emprego	 directo	 a	 máis	 de	 22.700	 traballadores	 e	 consAtúe	 o	 sector	 industrial	 que	 maior	 emprego	 xera	 na	
comunidade,	 cun	 12	 %	 da	 poboación	 laboral	 acAva.	 A	 industria	 de	 primeira	 transformación	 produce	 o	 60	 %	 da	 produción	 nacional	 de	
taboleiros,	o	40	%	da	madeira	de	serradoiro	e	o	20	%	da	pasta	de	papel,	o	que	totaliza	o	3,5	%	do	PIB	da	Comunidade	Autónoma.	
O	monte,	ademais	da	importancia	económica	e	social	referenciada	en	Galicia,	ten	unha	función	medioambiental	que	se	recoñece	e	acrecenta	
progresivamente.	A	relación	da	sociedade	galega	co	monte	evolucionou	considerablemente	desde	o	úlAmo	terzo	do	século	pasado,	xerando	
unha	nova	configuración	baseada	na	esixencia	do	desenvolvemento	sustentable	e	do	aproveitamento	racional	dos	recursos	forestais.	Así,	os	
bosques	aparecen	como	un	elemento	básico	da	estratexia	ambiental	como	reservorios	e	depósitos	de	fixación	de	carbono,	que	chegan	a	fixar	
hoxe	 máis	 de	 42	 millóns	 de	 toneladas,	 o	 que	 os	 converte	 en	 piares	 fundamentais	 para	 o	 cumprimento	 dos	 compromisos	 adquiridos	 no	
protocolo	de	Quioto.	
O	monte	é,	ademais,	un	espazo	que	determina	a	paisaxe	e	a	 idenAdade	da	nosa	comunidade,	ao	 tempo	que	 ten	un	compoñente	social	de	
recreo,	de	lugar	de	encontro,	lúdico	e	de	gozo	dos	cidadáns.	A	lei	trata	de	compaAbilizar	a	funcionalidade	medioambiental,	social	e	estéAca	do	
monte,	 cuxos	beneficios	 intanxibles	 son	aproveitados	por	 toda	a	 sociedade,	 e	uns	 lexíAmos	beneficios	directos	que	 corresponden	aos	 seus	
Atulares.	 De	 aí	 que	 a	 lei	 persiga,	 como	 un	 dos	 seus	 obxecAvos	 fundamentais,	 adaptar	 a	 realidade	 forestal	 galega	 ás	 esixencias,	 cada	 vez	
maiores,	 dunha	 sociedade,	madura	 e	moderna,	 como	 a	 de	 Galicia,	 que	 debe	 cohonestarse	 cos	 dereitos	 á	 percepción	 de	 rendas,	 froitos	 e	
uAlidades	dos	propietarios	forestais	e	dos	silvicultores”.	
Por	outra	banda	no	Proxecto	de	Lei	de	cambio	climáAco	e	transición	enerxéAca	(Bolesn	oficial	das	Cortes	Xerais	Senado	XIV	Lexislatura,	Núm.	
170	 de	 14	 de	 abril	 de	 2021),	 arestora	 en	 tramitación	 no	 Senado,	 establece	 no	 seu	 arAgo	 25	 relaAvo	 ao	 “Desenvolvemento	 	 rural:	 políAca	
agraria,	políAca	forestal	e	enerxías	renovables”:	
O	Goberno	incorporará	na	aplicación	da	PolíAca	Agraria	Común,	así	como	noutras	estratexias,	plans	e	programas	en	materia	de	políAca	agraria	
e	 de	 desenvolvemento	 rural,	 e	 no	 Plan	 Forestal	 Español,	medidas	 encamiñadas	 a	 reducir	 a	 vulnerabilidade	 ao	 cambio	 climáAco	 dos	 chans	
agrícolas,	dos	montes	e	dos	chans	forestais	e	para	facilitar	a	preservación	dos	mesmos,	entre	elas,	a	elaboración	dun	mapa	de	vulnerabilidade,	
así	 como	a	avaliación	e	promoción	de	sistemas	agrícolas	e	prácAcas	de	xesAón	 forestal	 sosAbles	para	aumentar	a	 súa	 	 resiliencia	 fronte	ao	
cambio	climáAco,	que	fomentarán	en	todo	caso	as	sinerxias	coa	redución	de	emisións	de	gases	de	efecto	invernadoiro	nestes	ecosistemas”.	
3.-	FRAGMENTACIÓN	DO	TERRITORIO	E	DE	HÁBITATS,	PERDA	DE	BIODIVERSIDADE	E	FALLA	DE	AVALIACIÓN	GLOBAL,	SUMATIVA	E	SINÉRXICA	
Iberdrola	non	especifica	a	superficie	que	abrangue	a	poligonal	da	estación	eólica	e	debera	facelo,	pola	propia	definición	do	arNgo	2	da	Lei		
8/2009,	do	22	de	decembro,	pola	que	se	regula	o	aproveitamento	eólico	en	Galicia	e	créanse	o	canon	eólico	e	o	Fondo	de	Compensación	
Ambiental.	
“7.	 	 Poligonal	 de	 delimitación	 dun	 parque	 eólico:	 área	 efec9vamente	 afectada	 pola	 instalación	 dun	 parque	 eólico	 determinada	 no	 seu	
proxecto	de	execución”.	
A	Liña	Aérea	que	une	a	Subestación	do	Parque	Eólico	de	Pena	 	do	Corvo	en	220	 	 kV	ata	a	Subestación	SET	 ICE	Mesón	do	Vento	 ten	unha	
lonxitude	de	45.572	m.	Dos	cales	36.875	 	m	transcorrían	en	simple	circuíto	 integramente	aéreos,	e	o	resto	8.697	 	m	discorrerán	en	dobre	
circuito	xunto	coa	liña	eléctrica	ALTO	DOS		BORRALLOS.	
A		LAAT	220		kV	alcance	deste	Anteproxecto	é	a	Liña	Aérea	en	Simple	Circuito	desde	a	Subestación	do	Parque	Eólico	de	Pena		do	Corvo	ata	
que	se	une	coa	Liña	Eléctrica	proveniente	de	ALTO	DOS		BORRALLOS.	
LINEA		AÉREA	220	KV:	SET		PE	CURVO	-	SET	ICE		MESON		DO		VENTO	
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A	Liña	Eléctrica	de	Alta	Tensión	220		kV	desde	a	Subestación	do		PE	de	Pena		do	Corvo	ata	a	SET	ICE	de	Mesón	do	Vento	ten	unha	lonxitude	de	
45.572	m.	Esta	liña	eléctrica	transcorre	de	maneira	aérea	e	en	simple	circuíto	ata	Apoio	Nº117,	onde	entroncará	no	Apoio	Nº93	da	liña	aérea	
denominada	ALTO	DÚAS	 	BORRALLOS	(aproximadamente	a	8,7	km	da	 	ST.	ICE	 	MESON	 	DO	 	VENTO),	desde	onde	transcorrerán	ambas	as	
liñas	eléctricas	nunha	liña	de	dobre	circuíto,	ata	a	Subestación	ST.	ICE		MESON		DO		VENTO.	
SUBESTACION	ICE		MESON		DO		VENTO	220	KV/400	KV	
A	empresa	IBERDROLA	RENOVABLES	GALICIA	S.A.	está	a	traballar	na	promoción	e	desenvolvemento	 	de	4	parques	eólicos:	Pena	 	do	Corvo,		
Pedrabante,	Alto	dos	Borrallos	e	Berdoias	cunha	potencia	total	de	293		MW	na	provincia	da	Coruña.	
A	Subestación	Elevadora	Transformadora	denominada	SET	ICE		MESON		DO		VENTO	400/220-132	Kv	exponse	como	parte	das	infraestruturas	
de	 evacuación	 de	 enerxía	 eléctrica	 que	 se	 vai	 a	 xerar	 nos	 parques	 eólicos.	 A	 enerxía	 que	 se	 vai	 a	 xerar	 nos	 citados	 parques	 eólicos	 será	
conducida	a	esta	 Subestación	elevadora	 a	 través	dun	 total	 de	 tres	 (3)	 liñas	 eléctricas	de	220	e	 132	 	 kV,	 e	elevándose	 a	 través	de	dúas	 (2)		
autotransformadores	de	400/220		kV	e	un	(1)		autotransformador	de	400/	132		kV,	para	evacuar	a	devandita	enerxía	en	bloque	a	través	dunha	
liña	eléctrica	(400		kV)	ata	a	Subestación	de	Mesón	do	Vento	(REE	–	400		kV).	
Tanto	 a	 ST	 ICE	MESÓN	DO	VENTO	 como	a	 totalidade	das	 infraestruturas	 de	 evacuación	 dos	 parques	 que	 conectan	 nela	 (estación	 eólica	
Pedrabante	e	estación	eólica	Alto	dos	Borrallos,	da	mesma	promotora)	deberan	ser	obxecto	dunha	avaliación	ambiental	global,	sumaNva	e	
sinérxica,	aspecto	que	a	mercanNl	promotora	non	Nvo	en	conta.	
Así	indica	a	promotora:	
“ST	ICE	Mesón	do	Vento	
As	 tensións	 de	 deseño	 da	 instalación	 para	 os	 niveis	 de	 tensión	 que	 a	 compoñen	 son	 400,	 220	 e	 132	 	 kV,	 sendo	 estas	 coincidentes	 coas	
tensións	da	liña	de	conexión	coa	Subestación	de	400		kV	de		ST.	Mesón	do	Vento,	e	das	liñas	cara	ás	Subestacións	de		ST.	Pena		do	Curvo	220		
kV	e		ST.		PE	Alto	dos		Borrallos	220		kV,	e	cara	á	Subestación	de		ST.		PE		Pedrabante	132		kV”.	
LINEA	ENTERRADA	400	KV:	SET	ICE		MESON		DO		VENTO	-	SET	REE	
A	conexión	entre	a	subestación	SET	ICE		MESON		DO		VENTO	400	/	220		kV	e	a	Subestación	existente	de	REE	de		MESON		DO		VENTO	realízase	
mediante	unha	Liña	Eléctrica	Enterrada	de	Alta	Tensión	a	400	kV.	A	liña	eléctrica	ten	unha	lonxitude	de	2185		m	de	simple	circuíto	integramente	
enterrado.	

☞ FALLA	A	AVALIACIÓN	GLOBAL,	SUMATIVA	E	ACUMULADA	DA	TOTALIDADE	DE	TODAS	ESTAS	INFREAESTRUTURAS	E	NIVEL	DE	RUIDO	
ACUMULADO	SOBRE	AS	VIVENDAS	DAS	FAMILIAS	DOS	NÚCLEOS	AFECTADOS	E	SOBRE	A	AVIFAUNA.	O	ESTRÉS	E	A	AFECCIÓN	Á	
SAUDE	E	AO	BENESTAR	DAS	PERSOAS	E	DOS	ANIMAIS	(DAS	GRANXAS	E	DA	FAUNA	SILVESTRE)	QUE	PODE	XERAR	A	PRESENCIA	DE	
TANTA	INFRAESTRURURA	NA	MESMA	ÁREA	XEOGRÁFICA	NON	SE	TIVO	EN	CONTA.	

Tampouco	se	avalían	os	 impactos	globais,	 sumaAvos	e	acumulados	da	 -	Subestación	Transformadora	 ICE	Mesón	do	Vento	400/220-132	 	kV.	
Dispón	dun	 sistema	a	400	kV	para	a	evacuación	á	 	 ST	Mesón	do	Vento	400	kV	 (REE),	de	220	 	 kV	para	 interconexión	con	 	 ST	 	PE	Alto	dos		
Borrallos	220	kV	e	con	 	ST	 	PE	Pena	 	do	Curvo	220	kV	e	un	sistema	de	132	kV	para	interconexión	con	 	PE	 	Pedrabante	132/30	kV	e	 	ST	 	PE	
Berdoias	132/30	kV.	
O	 Feísmo	 da	 paisaxe	 increméntase	 de	 forma	 proporcional	 ao	 cúmulo	 desordenado	 de	 infraestruturas	 carentes	 de	 planificación	 que	 se	
superpoñen	na	entorna	xeográfica	do	proxecto	eólico	Pena	do	Corvo.	
*Cómpre	á	 avaliación	ambiental	 conxunta	e	 glogal	 da	 totalidade	das	 infraestruturas	do	parque	eólico	 incluidas	 as	 liñas	de	evacuación	e	
demais	infraestruturas	asociadas.	
A	 parAcipación	 do	 público	 na	 toma	 de	 decisións	 en	 materia	 do	 medio	 ambiente,	 e	 en	 parAcular,	 na	 avaliación	 ambiental	 dos	 proxectos	
industriais	está	recollida	no	Convenio	de	Aarhus,	no	arAgo	45	da	ConsAtución	española	e	na	Lei	27/2006,	do	18	de	xullo,	pola	que	se	regulan	os	
dereitos	 de	 acceso	 á	 información,	 de	 parAcipación	 pública	 e	 de	 acceso	 á	 xusAza	 en	 materia	 de	 medio	 ambiente	 (incorpora	 as	 DirecAvas	
2003/4/CE	e	2003/35/CE).	
Substraer	 da	 parAcipación	 pública	 e	 por	 tanto	 da	 avaliación	 por	 parte	 desta	 de	 determinadas	 infraestruturas,	 polo	mero	 feito	 de	 non	 ser	
comparAdas	é	unha	violación	severa	do	espíritu	de	Aarhus	e	dos	dereitos	fundamentais	inalienables	do	ser	humano,	xa	que	está	a	impedir	e	
obstaculizar	a	avaliación	global,	sumaAva	e	sinérxica	dos	impactos	ambientais	do	conxunto	das	infraestruturas	do	proxecto	industrial.	
A	avaliación	ambiental	dos	impactos	da	totalidade	das	infraestruturas	do	proxecto	industrial	debe	permiAr	á	cidadanía	a	valoración	conxunta,	
global,	sinérxica	e	sumaAva	destes,	en	todas	as	fases	de	execución	e	durante	o	funcionamento	do	parque.	
☞ Efectos		acumulaNvos	(adiNvos,	sumaNvos	e	globais)	con		P.E.	próximos:	SEN	AVALIAR	

Ao	 anterior	 hai	 que	 engadir	 outras	 infraestruturas	 como	 as	 estradas	 e	 camiños	 que	 fragmentan	 o	 territorio	 e	 supoñen	 a	 perda	 de	
biodiversidade.	Ao	mesmo	tempo	todas	estas	infraestruturas	eólicas	fragmentan	a	paisaxe	e	incrementan	a	fraxilidade	visual.	
Falla	de	avaliación	dos	impactos	globais	e	sumaAvos	de	todas	as	infraestruturas	presentes	na	área	do	proxecto	incluidas	as	liñas	de	evacuación	
e	outras	infraestruturas	presentes	como	as	estradas	e	camiños.	
A	acAvidade	de	produción	de	enerxía	eléctrica	non	pode	ser	allea	a	formulacións	ambientais	de	forma	tal	que	a	auga	dos	nosos	ríos,	a	forza	do	
vento	ou	a	 calor	proveniente	do	 sol,	 son	 fontes	 limpas	e	 inesgotables	de	produción	de	enerxía	eléctrica	que	por	 iso	 son	 fomentadas	polos	
estamentos	públicos.	Precisamente	para	conseguir	eses	obxecAvos,	protexer	o	medio	ambiente	e	garanAr	unha	subministración	eléctrica	de	
calidade,	entre	outros	mecanismos	está	a	avaliación	ambiental	dos	proxectos	 industriais,	que	non	pode	 ser	burlada	mediante	a	división	ou	
fragmentación	arAciosa	destes	para	eludir	a	finalidade	prevista	na	normaAva	que	a	regula.	
4.-	PATRIMONIO	CULTURAL	INMATERIAL:	SEN	AVALIAR.	
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O	proxecto	eólico	fica	nas	inmediacións	de	diversos	bens	do	patrimonio	cultural	e	afecta	directamente	sobre	o	tecido	cultural	e	as	acAvidades	
culturais	que	programan	as	diversas	asociacións	que	traballan	no	territorio.	É	evidente	a	falta	de	estudo	ao	respecto	e	a	descontextualización	
do	patrimonio	cultural.	
5.-	ANÁLISE	DOS	PLANEAMENTOS	URBANÍSTICOS	MUNICIPAIS	DOS	MUNICIPIOS	AFECTADOS	POLO	PARQUE	EÓLICO	PENA	DO	CORVO.	
A	mercanNl	promotora	propón	a	modificación	de	cualificación	urbanísNca	e	 regulación	detallada	do	uso	pormenorizado	para	 	 recalificalo	
como	chan	rúsAco	de	especial	protección	de	infraestruturas.	
De	acordo	co	previsto	no	ArAgo	34.4	da	Lei	2/2016,	do	10	de	febreiro,	do	chan	de	Galicia,	cando	un	terreo,	polas	súas	caracterísAcas,	poida	
corresponder	 a	 varias	 categorías	 de	 chan	 rúsAco	 de	 especial	 protección,	 aplicaranse	 os	 disAntos	 réximes	 de	 forma	 complementaria,	
prevalecendo	aquel	que	outorgue	unha	maior	protección	(que	 	neste	caso	 	non	 	é	o	chan	de	 	infraestruturas).	Polo	tanto,	desde	o	punto	de	
vista	urbanísNco	o	proxecto	eólico	PENA	DO	CORVO	é	incompaNble.	A	promotora	pretende	unha	recalificación	urbanísNca	non	amparada	
legalmente	en	relación	ao	chan	rúsNco	de	protección	forestal,	chan	rúsNco	de	protección	de	cauces,	o	chan	rúsNco	de	protección	paisaxísNca	
e	o	chan	rúsNco	de	protección	de	espazos	naturais.	
	 “Ar$go	 34.4.	 Cando	 un	 terreo,	 polas	 súas	 caracterís$cas,	 poida	 corresponder	 a	 varias	 categorías	 de	 chan	 rús$co,	 aplicaranse	 os	 dis$ntos	
réximes	de	forma	complementaria”.	
Ao	anterior	hai	que	engadir	a	prevalencia	dá	protección	ambiental	do	ArNgo	2	da		Lei	42/2007,		do	13	de		decembro,		do	Patrimonio	Natural	e	
dá		Biodiversidade.	

“Ar$go	2.	Principios.	
Son	principios	que	inspiran	esta		lei:	
f)	 A	 prevalencia	 dá	 protección	 ambiental	 sobre	 a	 ordenación	 territorial	 e	 urbanís$ca	 e	 vos	 	 supostos	 básicos	 dá	 	 devandita	
prevalencia”.	

A	maior	 abondamento	hai	 que	 contar	 coa	 protección	 ambiental	 reforzada	 dá	DirecNva	 92/43/CEE	 do	 Consello,	 do	 21	 de	maio	 de	 1992,	
relaNva	á	conservación	dos	hábitats	naturais	e	da	fauna	e	flora	silvestres.	 	Hai	hábitats	prioritarios	e	hábitats	de	interese	comunitario	pero	
ambos	vos		dous	Apos	gozan	dá	protección		do		arAgo	2		desta	direcAva,		isto		é:	
1.	A	presente	Direc$va	ten	por	obxecto	contribuír	a	garan$r	a	biodiversidade	mediante	a	conservación	dos	hábitats	naturais	e	da	fauna	e	flora	
silvestres	no	territorio	europeo	dos	Estados	membros	ao	que	se	aplica	o	Tratado.	
2.	As	medidas	que	 se	adopten	en	 virtude	da	presente	Direc$va	 terán	 como	finalidade	o	mantemento	ou	o	 restablecemento,	nun	estado	de	
conservación	favorable,	dos	hábitats	naturais	e	das	especies	silvestres	da	fauna	e	da	flora	de	interese	comunitario.	
Os	hábitats	naturais	de	interese	comunitario	requiren	de	zonas	de	especial	conservación	conforme	á	DirecNva	92/43/CEE	do	Consello	do	21	
de	maio	de	1992	relaNva	á	conservación	dos	hábitats	naturais	e	da	fauna	e	flora	silvestres.	Non	poden	ser	por	tanto	nin	eliminados,	nin	
degradados.	A	normaNva	citada	 indica	expresamente	que	estes	hábitats	deben	ser	 conservados	e	manterse	nun	estado	de	conservación	
favorable.	
6.-	A	prevalencia	da	protección	ambiental	da	Lei	42/2007,	do	13	de	decembro,	do	Patrimonio	Natural	e	da	Biodiversidade.	
“Ar$go	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	 	 geodiversidad	mediante	 a	 conservación	 dos	 hábitats	 naturais	 e	 da	 fauna	 e	 flora	
silvestres.	As	medidas	que	se	adopten	para	ese	fin	terán	en	conta	as	esixencias	económicas,	sociais	e	culturais,	así	como	as	par$cularidades	
rexionais	e	locais.	
c)	 A	 u$lización	 ordenada	 dos	 recursos	 para	 garan$r	 o	 aproveitamento	 sos$ble	 do	 patrimonio	 natural,	 en	 par$cular,	 das	 especies	 e	 dos	
ecosistemas,	a	súa	conservación,	restauración	e	mellora	e	evitar	a	perda	neta	de	biodiversidade.	
d)	A	conservación	e	preservación	da	variedade,	singularidade	e	beleza	dos	ecosistemas	naturais,	da	diversidade	xeolóxica	e	da	paisaxe	(…).	
f)	A	prevalencia	da	protección	ambiental	sobre	a	ordenación	territorial	e	urbanís$ca	e	os	supostos	básicos	da	devandita	prevalencia.	
g)	A	precaución	nas	intervencións	que	poidan	afectar	a	espazos	naturais	ou	especies	silvestres”.	
7.-	Que	relación	ten	a	empresa	promotora	Iberdrola	cos	paraísos	fiscais?	
hvps://www.elperiodico.com/es/economia/20201110/ibex-35-filiales-paraisos-ficales-oxfam-intermon-8197219	
hvps://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-Aene-18-filiales-en-paraisos-fiscales-20200722	
hvps://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-se-ahorro-el-ano-pasado-mas-20200519	
hvps://www.yoibexAgo.lamarea.com/informe/iberdrola/internacional/iberdrola-amplia-el-numero-de-filiales-domiciliadas-en-delaware/	
hvps://elperiodicodelaenergia.com/iberdrola-y-abengoa-las-energeAcas-con-mas-filiales-en-paraisos-fiscales/	
En	virtude	do	anterior,	
SOLICITA:	
1.-	O	rexeitamento	do	Estudo	de	Impacto	Ambiental	e	a	solicitude	de	Autorización	AdministraAva	Previa	do	Parque	Eólico	Pena	 	do	Corvo	de	
58,5	 	MW	e	a	súa	infraestrutura	de	evacuación	na	provincia	da	Coruña.	BOP	da	Coruña	nº.	104,	de	4	de	xuño	de	2021.	Código	do	proxecto:	
PEol-400,	 e	 a	 súa	 reArada	 definiAva	 pola	 súa	 incompaAbilidade	 cos	 valores	 ambientais,	 patrimoniais	 e	 paisaxísAcos	 presentes	 na	 área	 de	
afección	do	proxecto	e	a	falla	de	licencia	social.	

	 	14

https://www.elperiodico.com/es/economia/20201110/ibex-35-filiales-paraisos-ficales-oxfam-intermon-8197219
https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-tiene-18-filiales-en-paraisos-fiscales-20200722
https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-se-ahorro-el-ano-pasado-mas-20200519
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/iberdrola/internacional/iberdrola-amplia-el-numero-de-filiales-domiciliadas-en-delaware/
https://elperiodicodelaenergia.com/iberdrola-y-abengoa-las-energeticas-con-mas-filiales-en-paraisos-fiscales/


O	cúmulo	de	afeccións	e	prexuizos	significaAvos	e	irreparables	da	estación	eólica	Pena	do	Corvo	e	a	súa	infraestrutura	de	evacuación	son	tan	
numerosos	e	de	tanta	envergadura	que	é	totalmente	 incompaAble	cos	actuáis	usos	dos	chans	e	a	 forma	de	vida	das	 familias	que	habitan	e	
residen	nos	núcleos	de	poboación	afectados,	en	dependencia	directa	co	sector	 forestal	e	madereriro	e	o	sector	agro	–gandeiro,	ao	hai	que	
engadir	o	sinon	de	impactos	negaAvos	e	inasumibles	desde	o	punto	de	vista	ambiental.	
2.-SIRVAN	AS	PRESENTES	ALEGACIONS	COMO	NOTIFICACION	PREVIA	DESTE	ASUNTO,	QUE	VAI	A	SER	OPORTUNAMENTE	RATIFICADA	PARA	O	
CASO	 DE	 PROGRESO	 DA	 SOLICITUDE	 RELATIVA	 AO	 PARQUE	 EÓLICO	 PENA	 DO	 CORVO	 E	 A	 SÚA	 INFRAESTRUTURA	 DE	 EVACUACIÓN	 NA	
PROVINCIA	 DA	 CORUÑA	 (CÓDIGO	 DO	 PROXECTO:	 PEOL-400)	 E	 PROGRESO	 DA	 MESMA,	 DEBENDO	 OS	 PROMOTORES	 ENFRENTARSE	 AOS	
PROCEDEMENTOS	XUDICIAIS	QUE	SE	INICIEN	(CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS	E	PENAIS),	ASI	COMO,	ÁS	INDEMNIZACIONS	QUE	PROCEDAN,	
CON	RESPONSABILIDADE	SUBSIDIARIA	DE	QUEN	AUTORIZA	SEN	TER	EN	CONTA	OS	DEFECTOS	DOS	QUE	SE	LLE	PON	EN	COÑECEMENTO.	
3.-	Téñase	en	conta	que	o	Inventario	de	Humidais	de	Galicia	non	recolle	ningún	humidal.	Téñase	en	conta	que	ademais	dunha	impresionante	e	
exclusiva	biodiversidade,	calcúlase	que	unha	hectárea	de	 	turbeira	pode	almacenar	entre	3	e	3,5	veces	máis	carbono	que	unha	hectárea	de	
bosque	 tropical,	 reducindo	 a	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadoiro	 e	 o	 quecemento	 global	 do	 planeta,	 polo	 que	 é	 fundamental	 a	
conservación	destes	sumidoiros	e		acumuladores	de	carbono.		
4.-	Téñase	en	conta	que	o	Plan	Sectorial	Eólico	de	Galicia	é	un	regulamento	que	non	está	adaptado	á	actual	normaAva	de	avaliación	de	impacto	
ambiental	 e	 que	 está	 desfasado,	 caduco	 e	 obsoleto	 e	 que	 carece	 de	 avaliación	 ambiental	 estratéxica.	 Ademais	 nunca	 chegou	 a	 publicarse	
integramente	o	seu	texto	e	as	correspondentes	modificacións	do	mesmo	no	Diario	Oficial	de	Galicia	vulnerándose	o	arAgo	9.3	da	ConsAtución	
española.	
5.-	Teñan		en	conta	que	en	consoancia	co	anterior	estase	a	vulnerar	unha	manchea	de	normaAva	que	xera	indefensión	para	a	cidadanía	como:	

• DirecAva	2003/4/CE	do	Parlamento	Europeo	e	do	Consello,	do	28	de	xaneiro	de	2003,	relaAva	ao	acceso	do	público	á	 información	
ambiental	e	o	Convenio	de		Aarhus	de	1998	sobre	o	acceso	á	información,	a	parAcipación	do	público	e	o	acceso	á	xusAza	en	materia	
de	medio	ambiente,	que	garanten	o	acceso	público	a	información	ambiental	que	obre	en	poder	das	autoridades	públicas	ou	doutras	
enAdades	no	seu	nome,	tanto	cando	se	lles	solicite	como	mediante	divulgación	acAva.	

• 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	parAcipación	do	público	na	toma	de	decisións	e	o	acceso	á	xusAza	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,	 relaAvo	 á	 aplicación,	 ás	
insAtucións	e	aos	organismos	comunitarios,	das	disposicións	do	Convenio	de		Aarhus	sobre	o	acceso	á	información,	a	parAcipación	do	
público	na	toma	de	decisións	e	o	acceso	á	xusAza	en	materia	de	medio	ambiente	(DO		L	264	de	25.9.2006,		pp.	13-19)	

• Decreto	 127/2008,	 do	 5	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	 desenvolve	 o	 réxime	 xurídico	 dos	 humidais	 protexidos	 e	 se	 crea	 o	 Inventario	 de	
humidais	de	Galicia.	

• Lei	7/2012,	de	28	de	xuño	de	Montes	de	Galicia.	
6.-	 Que	 por	 parte	 do	 Consello	 da	 Cultura	 Galega,	máximo	 órgano	 asesor	 da	 Xunta	 de	 Galicia	 en	materia	 de	 cultura,	 se	 informe	 sobre	 da	
compaAbilidade	do	proxecto	 da	 estación	 eólica	 Pena	do	Corvo	 e	 as	 súas	 infraestruturas	 de	 evacuación	 co	 bosque	 autóctono	de	Galicia	 ou	
ancient	Wood	e	os	valores	ambientais,	culturais	e	paisaxísAcos	da	área	de	afección	do	proxecto	e	a	súa	compaAbilidade	cos	valores	naturais	
merecedores	da	súa	inclusión	na	Reserva	da	Biosfera	Mariñas	Coruñesas	–	Terras	do	Mandeo	e	os	espazos	da	Rede	Natura	afectados.	
7.-	 Que	 por	 parte	 do	 Comité	 Ciensfico	 da	 Reserva	 da	 Biosfera	 Mariñas	 Coruñesas	 –	 Terras	 do	 Mandeo	 se	 emita	 informe	 sobre	 da	
compaAbilidade	do	proxecto	da	estación	eólica	Pena	do	Corvo	e	as	súas	infraestruturas	de	evacuación	cos	valores	propios	da	área	de	afección	
do	proxecto	e	merecedores	da	máis	alta	consideración	aos	efectos	de	seren	incluidos	dentro	da	figura	de	protección	Reservas	da	Biosfera.	

Monfero,	7	de	xuño	de	2021	

Asdo.-	_______________________	
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