
Que facer cando chega un Parque eólico a vosa aldea? 
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A continuación propoñemos unha orde de accións que non ten por que ser así nin ser consecutivo:

 O primiero é non desesperarse. Intentade tomalo con calma e alegría. Ainda que todo pareza unha catastrofe pode 
ser tamén unha oportunidade para outras cousas. 

 Descaragar os EIAs Informes de Estudo de Impacto Ambiental do P.Eólico que vos afecta. 
Si te enteras moi ao principio pero non sabes onde mirar, pode ser que aínda esté no “DOCUMENTO  DE INICIO” que 
son a primeira proposta que fai a empresa ao Ministerio / Consellería de Medio ambiente de como vai ser o EIA, non é 
obrigatorio pero nestes proxectos haino case sempre, eso sí hai que estar moi ao loro para “pillalos” son públicos nas 
páxinas de transparencia da Consellería ou do Ministerio, pero téñenos colgados o tempo xustiño que lles manda a lei, 
nestes enlaces:  1 -https://cutt.ly/DmPBP7o  2- https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navSabiaDestacados   
Se pillas os proxectos nesta fase  tes a oportunidade, polo menos na Consellería, de facer suxestións, eso sí, só vía 
telemática a través de un enlace que se xenera, ao que se lle pode dar gran difusión por grupos de whassap, redes… 
Esta é a primeira oportunidade para demostrar o descontento social. E de empezar a enredadlos para que a tramitación 
se dilate o máís posible.   

Se o proxecto que te afecta aprece publicado no DOGA, no BOE ou no BP (*) xa tés a posibilidade de Descargar os 
EIAs Informes de Estudo de Impacto Ambiental do P.Eólico que vos afecta, publicados nas webs do ministerio. 
Analizarlos e ver as afectacións. 

(*) os do DOGA son os tramitados pola Consellería, aí xa estás na 3º fase, exposición pública para pronta ocupación 
(fase anterior a expropiación) . A exposición pública dos EIA, fana aos concellos  para que informe aos afectados, e 
estes nunca o fan, pero seica é legal. No mesmo DOGA e no mesmo enlace podes acceder ao Proxecto Sectorial do 
proxecto que ao final sempre trae os mellores mapas. 
(*) Os publicados no BOE ou BP, son os tramitados polo MINISTERIO, no enlace podes acceder ao EIA e o proxecto e 
aí  xa tes información detallada do proxecto. 

 Facer unha reunión veciñal, organizativa e informativa. Invitar a algunha plataforma dun concello cercano que teña 
a experiencia organizativa e teñan pasado polo proceso. 

 Sacar as coordenadas do EIA e facer un mapa, manual > 
https://monferodinon.wordpress.com/mapa/ . Compartilo, 
difundilo. Sacar unhas capturas con medidas das afectacións 
máis graves, casas, negocios, traídas de auga, patrimonio. 
Compartilas no grupo. Avisar a esas persoas máis afectadas. 

  
 Facer un grupo de Telegram/Whatsapp, e compartir enlace 
de acceso entre a veciñanza. Este grupo vai estar cheo de 
topos/as, concelleiros/as, mirones, ettc. Tamén unha maioria 
silenciosa que non falarán. Logo hai membros activos da 
plataforma que o dinamizan aportando recursos e 
información das afectacións locais. Tédelo en conta para 
comunicarse sempre dende unha perspectiva crítica, informativa, pero alegre, divertida, e sen sairse do tema eólico/
enerxía ou afectacións polos parques industriais enerxéticos. 

 Publicar un artigo nalgunha web ou grupo en redes, relacionado co concello ou comarca, posicionándose 
claramente contra o proxecto de parque eólico con argumentos. 

 Fundar unha plataforma ou entidade vediñal. Crear un correo electrónico da plataforma para que sexa o oficial.  
Facer subgrupos ou responsables. Cada quén sabe ou pode facer algo, aproveitar as habilidades. Ao principio as 
persoas activas son unhas cantas soamente, por turnos, conectadas. Outras non poden, pero apoian, cada quen o 
que pode, o que sabe. Posible estructura organizativa: 

- Coordinación: Facer subgrupo de Telegram/Whatsapp. Coordinar accións e redactar documentos. 

https://cutt.ly/DmPBP7o
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navSabiaDestacados
https://monferodinon.wordpress.com/mapa/


- Prensa. (Ter portavoces ,veciñas e veciños dispostos a falar. un discurso claro) redacción otas de prensa, contidos e 
documentos.  

- Web, redes, mapa. 
- Grupo informativo (coche moto) . Vai co mapa, Folla de adhesión. e unha Folla informativa aos lugares máis 

afectados. 
- Grupo plomadas. Vai o concello a pedir explicacións por rexistro. Solicitar EIAs previos,e ir avanzando o proceso. 

 Esixir ao concello que se posicione e que informe de todo o que sabe do Parque eólico. Os  EIA para ques se 
publiquen teñen que ter informe previo dos concellos afectados, por moito que o neguen xa están enterados deses 
proxectos e tiveron que emitir algún tipo de informe ante a consulta da concellería/ministerio. Demandarlle cada cousa 
por rexistro.  

 Abrir redes sociais, wordpress, twitter, grupo de fb, 
instagram.  

Facer imaxe gráfica, camisetas, pancartas, etc.  
    Imprimir ou reciclar materiais (telas, sabanas e pintar). 
Recomendamos evento veciñal para pintar Grupo deseño fai 
plantillas para spray, pancartas calcadas co videoproxector e 
pintadas logo a mán. Moi divertido para todas as edades. 

 Entrar en contacto con outras plataformas e colectivos e 
apoiar as súas loitas nas redes, e presentando alegacións 
aos seus parques eólicos. 

 Esixir ao concello que poña asesoría técnica e xurídica 
aos veciños, que se prepare para unha avalancha de 
alegacións. Esixir plazos de tempo para ver a súa alegación. 

 Contactar con biólogos, avogados, arqueólogos e técnicos 
para apoiar as alegacións e consultar o patrimonio e os 
recursos afectados. En Galicia como “mapa oficial” onde 
aparecen os rexistros de patrimonio máis actualizados é no 
de aproveitamentos forestais, hai que co zoom acercarse 
ben a zona a lí aprecen  https://mapas.xunta.gal/visores/
aproveitamentos/  e para tema natureza https://
mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/ e no 
GeoPortal do Ministerio aparecen capas de todo tipo. 

 
 Redactar o agardar a que especialistas, ou a xente de Petón 
do Lobo, manden un modelo de alegación para o P.Eólico. 
Milloralo con aportacións. Maquetalo para que o máis barato 
posible á hora de imprimilo. 
 

 Imprimir alegacións, e difundila polas redes. Manual de 
como presentalas vía electrónica > https://
monferodinon.files.wordpress.com/2021/06/
manual_alegacions_rexistro_online.pdf 

 A rede que creou o grupo informativo recollendo adhesións 
xa vale pa recoller alegacións. Aquelas casas que firmaron 
volven a firmar. Montar Mesas nas cidades ou vilas cercanas. 

 Presentar alegacións por rexistro. Grupo plomadas. 

 Despois das alegacións:  Esperas pola resposta pero non ten porque chegar, poden respostar na DIA que vale de 
resolución e de contestación. Ahí empeza o proceso contencioso-administrativo, polo que debes ter xa buscado o 
asesoramento xurídico e que esté xa sobre o caso. Para elo hai que contar con fondos, polo que a poder ser telos 
garantidos por escrito co Concello (importante que poña fondos pero que sexa a asociación a que se presente ao 
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contencioso, salvo que teña un posicionamento moi claro de oposición ao parque) ou buscar formas de recaudar 
(crowfunding, merchandaising). Hai que empezar a elaborar estudos técnicos respaldados por profesionais que poñan 
en claro as ilegalidades do proxecto, principalmente as de patrimonio e as de medio ambiente, para o contencioso. 
podes a topar quen chos faga altruistamente pero a este nivel xa soe haber que costealos. 

 Personarse: Dende que empeza o proceso hai a posibilidade de personarse, que consiste en facer unha solicitude a 
entidade tramitadora donde como afectado pides estar informado do proceso. Consideran afectado, polo menos na 
Consellería, todo o que está dentro da poligonal. Eso sí hai que demostralo con escrituras, etc… Se che recoñecen a 
afección teñen que informarte de calquer modificación que haxa, e a vez tes acceso ás “tripas “ do proceso que é moi 
importante para vixíar aos funcionarios que firman os informes, e para que se sintan vixilados e pensen ben o que 
firman. Modelo de personación 

 

https://monferodinon.files.wordpress.com/2021/07/modelo-personacion-def-b.docx

