
DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA	 

Área de Industria e Enerxía	 

Plaza 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 Administrativa Previa do Parque Eólico 
Mistral de 100,8 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia de Lugo e do Parque Eólico Nordés de 67,2 MW e a 
súa infraestrutura de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo. BOP Lugo Núm. 231 – 7 de octubre de 2021. Código del 
proyecto: PEol-334 AC.  

________________________________________________________________  

con DNI número ____________________,  

con domicilio a efectos de notificacións en _________________________________________________________________, 

teléfono __________________e correo electrónico ______________________________ 

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 Administrativa Previa do Parque Eólico Mistral de 100,8 MW e a súa 
infraestrutura de evacuación na provincia de Lugo e do Parque Eólico Nordés de 67,2 MW e a súa infraestrutura de evacuación nas 
provincias da Coruña e Lugo. BOP Lugo Núm. 231, xoves, 7 de outubro de 2021. Código del proyecto: PEol-334 AC,, por medio do 
presente escrito realiza as seguintes  

ALEGACIÓNS:  

PRIMEIRA. Falta de información sobre a evolución do procedemento relativo ao proxecto “Subestación eléctrica de Abe-
gondo 400/220 kV”  (código de proyecto 20160106) de Rede Eléctrica de España (REE), na que conectaría, supostamente, a 
liña de evacuación do parque eólico Nordés.	 

Ao non someterse a información pública o Estudo de Impacto Ambiental do proxecto “Subestación eléctrica de Abegondo 400/220 
kV”  (código de proyecto 20160106) de REE, nada se sabe sobre o seu emprazamento definitivo, polo que é moi rechamante que a 
promotora propoña un trazado para a infraestrutura de evacuación que apunta a unha das 3 alternativas propostas no documento 
preliminar presentado por REE na fase potestativa da avaliación ambiental do devandito proxecto. Con data 6 de abril de 2017, o 
órgano ambiental, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do Ministerio de Transición Ecolóxica e do Reto Demográfi-
co do Goberno de España emitiu o correspondente documento de alcance 	do estudo de impacto ambiental do proxecto, sen que o 
procedemento tivese continuidade ata o día de hoxe. Polo tanto, debe anularse o procedemento ante a falta dun elemento esencial 
como o da publicidade sobre o emprazamento definitivo da devandita subestación.	 

SEGUNDA.- Falta de transparencia e participación pública.  

Da tramitación do expediente conclúese que non se cumpren as obrigatorias esixencias do Convenio de Aarhus e a Lei 27/2006, 
sobre a participación pública na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais, desenvolvido, entre outras, pola 
Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 26 de maio de 2003, pola que se establecen medidas para a participa-
ción pública na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, no que se 
refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE, vinculante por comunitario, ratificado por 
España o 29 de decembro de 2004 e trasposto ao noso ordenamento pola citada Lei 27/2006, do 18 de xullo.   

De forma paralela á publicación do anuncio o 18 de agosto de 2021 (BOE) e 25 de agosto de 2021 (BOP A Coruña) do Parque Eóli-
co Mistral e a súa infraestrutura de evacuación na provincia de Lugo e do Parque Eólico Nordés, nos días adxacentes publicáronse 
anuncios relativos a outros proxectos que no seu conxunto configuran un xigantesco parque eólico que se estende polas provincias 
de A Coruña e Lugo e en definitiva, polo conxunto da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta avalancha de parques eólicos someti-
dos información pública nas mesmas datas dificulta a presentación de alegacións por parte de veciños e colectivos afectados e me-
noscaba o dereito á participación pública.   

Este feito non foi puntual en Galicia, senón que desde mediados de maio de 2021, sistematicamente viñéronse sometendo a infor-
mación pública numerosos parques eólicos que non fan máis que probar a explotación mercantilista das enerxías renovables. Entre 
outros moitos, o Parque Eólico Pena do Corvo de 58,5 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» 
núm. 128, do 29 de maio de 2021. Código do proxecto: Peol-400; o Parque Eólico Caaveiro de 78 MW e a súa infraestrutura de eva-
cuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, do 15 de xuño de 2021. Código do proxecto: Peol-431; o Parque Eólico Tesouro 
de 60 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia daCoruña. «BOE» núm. 142, do 15 de xuño de 2021. Código do pro-
xecto: PEol-421. O conxunto dos parques eólicos próximos á área de influencia do PN Fragas do Eume, 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. Os seis parques eólicos referenciados, a pesar de compartir 
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instalacións de conexión e a mesma área xeográfica (comarcas do Eume e Ferrolterra), sométense por separado a avaliación am-
biental común, obviando que se trata dun plan empresarial único a desenvolver pola mesma promotora, no mesmo ámbito xeográfi-
co comarcal e con permiso de acceso nun mesmo nó da rede de transporte (As Pontes de García Rodríguez 400 kV). Só na contor-
na das Mariñas Coruñesas e con afección á Reserva da Biosfera “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO” estanse a 
tramitar, por parte de Xunta de Galicia, os seguintes proxectos:  

• Parque Eólico Penas Boas, de 16,80 MW, con afección aos Concellos de Oza-Cesuras e Aranga (A Coruña) • Parque Eóli-

co Gato, de 25,2 MW, con afección aos Concellos de Oza-Cesuras e Aranga (A Coruña)  

• Parque Pena Ombra, de 45 MW, con afección aos Concellos de Guitiriz (Lugo), Curtis e Sobrado dos Monxes (A Coruña)  

• Parque Legre, de 37,95 MW, con afección ao Concello de Oza-Cesuras (A Coruña)  

• Parque Eólico Feás, de 40 MW, con afección aos Concellos de Coirós e Aranga (A Coruña)  

• Parque Eólico Felga, de 21 MW, con afección aos Concellos de Coirós, Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña)  

• Parque Eólico Seselle, de 35 MW, con afección ao Concello de Oza (A Coruña)  

• Parque Eólico Fontella, de 50 MW, con afección aos Concellos de Oza-Cesuras e Aranga (A Coruña)  

Hai outros proxectos de parques eólicos que se están a tramitar por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica e do Reto Demográ-
fico do Goberno de España na zona de influencia dos parques eólicos Mistral e Nordés e que conforman unha megaestrutura ener-
xética:  

• Parque Eólico Taboada, cunha potencia de 74,4 MW e a súa infraestrutura de evacuación nos términos municipais de Mon-
fero e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) e Xermade e Guitiriz (Lugo)  

• Parque Eólico Pena do Corvo cunha potencia de 58,5 MW en término municipal de A Capela, Cabanas e Monfero (A Coru-
ña)   

• Parque Eólico Gondre cunha potencia de 62 MW e a súa infraestrutura de evacuación nos términos municipais de As So-
mozas e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)  

• Parque Eólico Roidiz cunha potencia de 80,6 MW e a súa infraestrutura de evacuación nos términos municipais de A Cape-
la, As Pontes de García Rodríguez e Xermade (A Coruña)  

• Parque Eólico Carbeira cunha potencia de 62 MW e a súa infraestrutura de evacuación nos términos municipais de Cerdi-
do, Moeche, As Somozas, Valdoviño e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)   

• Parque Eólico Monzón, cunha potencia de 50,4 MW e a súa infraestrutura de evacuación nos términos municipais de A 
Pastoriza e Meira (Lugo)   

Dende o punto de vista ambiental, independentemente cal sexa a administración pública competente para tramitar e adoptar a reso-
lución correspondente, é preciso ter en conta os efectos combinados dun desenvolvemento tan masivo e desequilibrado da enerxía 
eólica na contorna, nas provincias de A Coruña e Lugo e no conxunto de Galicia. O xeito no que se están a someter a información 
pública os proxectos por separado, no permite á cidadanía contar coa información completa para poder avaliar correctamente o im-
pacto total que sufrirán de aprobarse os proxectos tramitados.   

Para a cidadanía non é aceptable o argumento de que cada administración pública, neste caso, por un lado, o Ministerio de Transi-
ción Ecolóxica e do Reto Demográfico do Goberno de España, e por outro lado, a Xunta de Galicia, é responsable da tramitación 
dos proxectos que lle corresponden en función do reparto de competencias, xa que é unha obriga delas velar por un desenvolve-
mento ordenado e sostible do territorio. Nin a cidadanía nin o territorio deben sufrir as consecuencias dunha falta de coordinación 
entre as administracións públicas e dunha falta de visión de conxunto sobre o territorio por parte delas.  

Tendo en conta o anterior, no presente proxecto vulnéranse as seguintes normas:   

• Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á in-
formación 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 auto-
ridades 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 (DEL L 124 de 17.5.2005, pp. 1-3).    

• Lexislación (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 parti-
cipación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DEL L 264 de 25.9.2006, pp. 
13-19).   
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• 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  

TERCEIRA.- Necesaria e preceptiva acumulación de proxectos e avaliación do impacto do conxunto das infraestruturas 
presentes no territorio.  

A Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2018 relativa ao fomento do uso de ener-
xía procedente de fontes renovables sinala a necesaria valoración dos intereses ambientais e enerxéticos. Deste xeito recóllese  que 
“debe garantirse a coherencia entre os obxectivos da presente Directiva e o conxunto do Dereito da Unión en materia ambiental. En 
particular, durante os procedementos de avaliación, planificación ou concesión de licenzas a instalacións de enerxía renovable, os 
Estados membros deben ter en conta o conxunto do Dereito da Unión en materia ambiental e a contribución que achegan as ener-
xías procedentes de fontes renovables á consecución dos obxectivos en materia de medio ambiente e cambio climático, por contra-
posición en particular ás instalacións de enerxía non renovable.”  

Os parques eólicos Mistral e Nordés englóbanse dentro dun parque eólico global, promovido pola empresa  
GREENALIA integrado por 6 parques eólicos, que ademais deses dous parques inclúe os 4 seguintes: Borrasca (84 MW), Boura 
(72,8 MW), Monzón (50,4 MW) e Ventisca (89,6 MW), cun total que supera os 450 MW e que afecta de forma global aos territorios 
de Ferrolterra e Ortegal, na provincia de A Coruña e de Terra  Cha e a Mariña Lucense, na provincia de Lugo. A maiores, GREENA-
LIA está a promover outro parque eólico no territorio do Barbanza (A Coruña), denominado Huracán (56 MW).  

Outros parques eólicos e infraestruturas asociadas presentes na mesma área nos que se aprecia unha ausencia da avaliación am-
biental  sinérxica,  de conxunto e acumulada da totalidade de infraestruturas que fragmentan o territorio e contribúen á manifesta e 
evidente perda de biodiversidade, serían os seguintes:   

Parques eólicos:  

Os sinalados na alegación segunda.  

Gasodutos e oleodutos:  

A infraestrutura de evacuación atravesa os seguintes elementos:  

Gasoduto Vilalba-Tui de ENAGAS  

Gasoduto Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabón de REGANOSA  

Estradas, e outras infraestruturas de transporte que fragmentan o territorio, á que hai que engadir as pistas asfaltadas e 
todos as vías proxectadas en ambos parques eólicos:  

A infraestrutura de evacuación atravesa os seguintes elementos:  

• Estrada AC-862, Ferrol (FE-14) - Límite provincial - San Clodio (Axencia Galega de Infraestruturas- Consellería de Infraes-
truturas e Mobilidade – Xunta de Galicia)  

• Estrada DP-4903 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Estrada DP-4904 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Autovía AG-64, Ferrol (AC-116) - Vilalba (A-8) (Axencia Galega de Infraestruturas- Consellería de Infraestruturas e Mobili-

dade – Xunta de Galicia)  
• Estrada AC-861, Vilalba (N-636) - Límite provincial - Igrexafeita (AG-64) (Axencia Galega de Infraestruturas- Consellería de 

Infraestruturas e Mobilidade – Xunta de Galicia)  
• AC-564, Cabanas (AP-9) As Pontes de García Rodríguez (AG-64) (Axencia Galega de Infraestruturas- Consellería de Infra-

estruturas e Mobilidade – Xunta de Galicia)  

• Estrada DP-1802 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Estrada LU-P- 2216 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Estrada LU-P-2204 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Estrada LU-P-2208 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Estrada LU-P-6513 (Deputación Provincial de Lugo)  
• Estrada DP-0301 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Estrada AC-151, Campolongo (N-651) Montesalgueiro (N-VI) (Axencia Galega de Infraestruturas-Consellería de Infraestru-

turas e Mobilidade – Xunta de Galicia)  
• Autovía do Noroeste, A-6 (Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana)  
• Estrada Nacional VI (Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana)  
• Estrada DP-0302 (Deputación Provincial de A Coruña)  
• Estrada AC-840, Betanzos (AC-542) - Límite provincial - Agolada (N-640) (Axencia Galega de Infraestruturas- Consellería 

de Infraestruturas e Mobilidade – Xunta de Galicia)  
• Vía Ferrocarril A Coruña - Palencia (ADIF.)  
• Estrada DP-0105 (Deputación Provincial de A Coruña)  
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• Autovía do Atlántico AP-9 (Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana)  
Ademais, a infraestrutura de evacuación atravesa numerosas estradas de titularidade municipal nos seguintes concellos afectados: 
Moeche, As Somozas, As Pontes de García Rodríguez, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Coirós, Oza-Cesuras e Abegondo.  

Liñas de alta tensión:  

A infraestrutura de evacuación atravesa varias liñas de alta tensión (LAT), entre elas as seguintes:  

• LAT de 400 kV nos concellos de As Somozas e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) e unha de Red Eléctrica de Es-
paña en Guitiriz (Lugo);  

• LAT de 132 kV nos concellos de Somozas e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) e a liña de 132 kV de evacuación 
do Parque Eólico Sotavento en Xermade (Lugo)   

• LAT de 66 kV de Unión Fenosa Distribución (UFD) en Aranga   
Liñas de media e baixa tensión:  

A infraestrutura de evacuación atravesa numerosas liñas de media tensión (LMT) de 20 kV e liñas de baixa tensión (LBT) de titulari-
dade de Unión Fenosa Distribución (UFD) nos seguintes concellos afectados: Moeche, As Somozas, As Pontes de García Rodrí-
guez, Xermade, Guitiriz, Aranga, Coirós, Oza-Cesuras e Abegondo (A Coruña).  

Tendo en conta que o proxecto presentado polo promotor refírese exclusivamente aos parques eólicos Mistral e Nordés e non inte-
gra o conxunto dos devanditos elementos e infraestruturas, circunscribindo a descrición estudo a un único proxecto, considérase 
que a valoración dos impactos practicada resulta nesgada e, de xeito evidente, incompleta. A omisión da descrición dos elementos e 
infraestruturas do resto de parques eólicos do complexo de produción enerxética, así como da valoración dos seus impactos, impo-
sibilitan a obtención de conclusións certeiras da magnitude e complexidade dos efectos adversos sobre os diferentes factores am-
bientais, culturais e sociais.  

Respecto ao órgano substantivo, o artigo 73 da lei 21/2013 de Avaliación ambiental, reza: “O órgano administrativo que inicie ou 
tramite un procedemento, calquera que fose a forma da súa iniciación, poderá dispoñer a súa acumulación a outros cos que garde 
identidade substancial ou íntima conexión. Contra o acordo de acumulación non procederá recurso algún.” Considerando que dita 
norma é de aplicación ao presente caso, que o órgano substantivo dos parques eólicos Mistral e Nordés e varios outros dos tramita-
dos ou que están pendentes de tramitación é coincidente, debese o órgano substantivo ao que nos diriximos dispoñer de oficio a 
acumulación de proxectos e remitilo para unha tramitación conxunta de todos eles ao Ministerio de Transición Ecolóxica e do Reto 
Demográfico, incluídos os tramitados pola Xunta de Galicia, dado que a potencia do parque resultante sería moi superior á prevista 
para o que é obxecto destas alegacións. A este respecto é inevitable facer referencia a dúas sentenzas xudiciais amplamente difun-
didas en datas próximas que deixan meridianamente establecido que non é posible romper o carácter unitario de todas as instala-
cións necesarias para o funcionamento dun proxecto eólico e que, ademais, a avaliación do impacto ambiental debe realizarse sobre 
todo o conxunto das infraestruturas necesarias para o seu funcionamento:  

• Sentenza: 00058/2008, do 14 de abril, do Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de León.  
• Sentenza núm. 1448/2009 de 10 xuño do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León, Valladolid (Sala do contencioso-

administrativo, Sección 2ª).  

Algúns dos principais argumentos que recollen as citadas Sentenzas son:  

“…En especial deberá considerarse, coa necesaria intervención das Administracións Públicas afectadas e de todos os interesados, o 
argumento principal da Asociación Recorrente, isto é a necesidade ou non da tramitación conxunta de todos os proxectos eólicos na 
zona, fundamentalmente a avaliación ambiental, que pola súa proximidade aos espazos protexidos provoca ou pode provocar im-
pactos  acumulativos (Directiva Hábitats e  artigo 6.3  Real Decreto 1997/1995), pois, tal como di a  STS do 20 de abril de 2006 
(recurso 5814/03), é  consustancial aos parques eólicos o seu carácter unitario, de modo que os aeroxeradores necesariamente han 
de compartir, ademais das liñas propias de unión entre si, uns mesmos accesos, un mesmo sistema de control e unhas infraestrutu-
ras comúns de distribución ou transporte de electricidade, de tal sorte que non é posible descompoñer, a efectos xurídicos, un par-
que eólico proxectado con estas características na súa relación de conxunto diseccionándoo dos demais, dándolle un tratamento 
autónomo…”. 2. “… o artigo 10 do Decreto Lexislativo 1/2000 de 18 maio de 2000 establece unhas regras especiais de "avaliación 
de impacto ambiental por razón da localización” cando dispón o seguinte: 1. Establécese un réxime especial para aquelas zonas 
denominadas "Áreas de Sensibilidade Ecolóxica”, sobre as que, polas súas características naturais, os proxectos ou actividades 
poden ter unha maior incidencia ecolóxica. Para estes efectos, son Áreas de Sensibilidade Ecolóxica os Espazos Naturais declara-
dos protexidos na actualidade, aqueles que o sexan en diante de acordo coa lexislación de Espazos Naturais, e as Zonas Húmidas 
e Ribeiras, catalogadas como Zonas Naturais de Interese Especial...”  

Por todo o exposto, e ante a certeza de que nos atopamos ante unha fraude de lei debido á fragmentación de proxectos, ante unha 
irregular evasión do sometemento a Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto en cuestión e ante unha indefensión das partes 
interesadas para a participación na tramitación administrativa do presente proxecto debe emitirse unha declaración de impacto am-
biental desfavorable. 

CUARTA.- Preexistencia de  LAT 400 kV As Pontes de García Rodríguez – Mesón do Vento  

Non se ten en conta no proxecto a preexistencia a efectos ambientais e de afección da preexistencia da Liña Aérea de Alta Tensión 
de 400 kV que conecta a central térmica de As Pontes de García Rodríguez coa estación de Mesón do Vento no termo municipal de 
Ordes. A infraestrutura de evacuación do parque eólico Nordés coincide en varios tramos coa devandita liña e chega  cruzarse en 
diversas ocasións coa previa, pero nin se tivo en conta para os efectos do impacto ambiental e a posibilidade técnica de superpoñer 
ambas as liñas ou buscar unha alternativa ás afeccións que puidese ter a duplicación da carga dos campos electromagnéticos.  
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QUINTA.- Incumprimento da normativa en materia de ordenación do territorio  

Conforme ao artigo 5.1 da Lei de Ordenación do Sistema Eléctrico é necesaria coordinación dos procedementos de autorización e 
os derivados da normativa de ordenación do territorio: "A planificación das instalacións de produción, transporte e distribución de 
enerxía eléctrica deberá terse en conta nos diferentes instrumentos de ordenación urbanística e do territorio...".  

No caso que nos ocupa son de aplicación non só as normas do Estado senón que hai que atender tamén ás da  
Comunidade Autónoma de Galicia sobre Ordenación do Territorio e en concreto ás directrices que emanan da Lei 1/2021, do 8 de 
xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia na que se establecen as Directrices parciais de Ordenación Territorial e que teñen 
como fin garantir a ordenación e protección das zonas rurais.  

Os proxectos de interese autonómico e os proxectos sectoriais relativos a parques eólicos regularanse integramente polas disposi-
cións contidas na 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.  

En todo caso, resultará de aplicación o previsto na presente lei en relación cos seus efectos, vixencia e caducidade, xestione execu-
ción dos referidos instrumentos de ordenación do territorio.  

  

SEXTA.- Impacto acústico sobre a poboación grave e nula valoración do impacto que as vibracións e as radiacións elec-
tromagnéticas xerarán sobre a poboación.  

A planificación estatal propón unha distancia de 500  m desde parques eólicos ás poboacións, establecéndose que a zona de sensi-
bilidade ambiental máxima para a instalación de parques eólicos será de 1.000 m. Nas inmediacións do parque eólico e a súa liña 
de evacuación existen núcleos de poboación a menos de 1000  m e vivendas illadas a menos de 200 m. Existen vivendas nas que 
se superará o limiar de 0,4  uT do campo magnético con risco para a saúde da poboación, afectando igualmente sobre un gran nú-
mero de receptores con “efecto sombra” (shadow- flicker) e contaminación lumínica, por estes motivos o parque sitúase dentro dun-
ha zona de especial sensibilidade ambiental pola súa proximidade a núcleos urbanos.  

Algunhas vivendas atópanse a menos de 70 m da liña de evacuación do parque eólico Nordés e é indiscutible que isto provocará 
unha contaminación por campos electromagnéticos. O límite de radiación de referencia establecido nas conclusións da Recomenda-
ción do Consello de Ministros de Saúde da Unión Europea (1999/519/CE) ao respecto para determinar se isto representa un risco 
para a saúde é de 100 microteslas (µT). Nestas recomendacións do Consello de Ministros da Unión Europea, efectivamente, con-
clúese  que “non se identificou, ata o momento, ningún mecanismo biolóxico que mostre unha posible relación  causal entre a expo-
sición a  CEM e o risco de padecer algunha enfermidade (1999/519/CE)”. O enorme obstáculo co que conta esta afirmación é que 
se basea nunhas conclusións do Consello de Ministros de Saúde da Unión Europea efectuadas no século pasado, polo que o límite, 
fixado en 100 µT, é tremendamente tolerante, xa que non respecta os principios de precaución, non garante uns mínimos de seguri-
dade nin cumpre os criterios de mínima emisión tecnicamente posible.  

A última Resolución, ata a data, do Parlamento Europeo, do 2 de abril de 2009, sobre as consideracións sanitarias relacionadas cos 
campos electromagnéticos (2008/2211( INI)), expresa que:  

1. Insta á Comisión a que revise o fundamento científico e a adecuación dos límites de  CEM fixados na Recomendación 1999/519/
CE …electromagnéticos.  

2. Pide que se preste especial atención para os efectos biolóxicos cando se avalíe o posible impacto sobre a saúde das radiacións 
electromagnéticas, especialmente se se ten en conta que algúns estudos detectaron que radiacións de moi baixo nivel xa teñen 
efectos moi nocivos; pide que se investigue activamente sobre os posibles riscos para a saúde……”  

Desta última resolución, de hai practicamente unha década, non se sabe nada. A Federación Española de  
Municipios e Provincias (FEMP) e o Ministerio de Sanidade recomendaron que “deben fomentarse estudos epidemiolóxicos en po-
boacións expostas por encima de 0’4 µ T.( microteslas)”, sen que ata a data levouse a cabo estudo epidemiolóxico algún no noso 
país.  

Xa no ano 2001 o Centro Internacional de Investigacións sobre o Cancro, organismo da OMS especializado no cancro, clasificaba os 
campos magnéticos de baixa frecuencia como “posible carcinóxeno para o home» (nota descritiva Nº 263 da OMS, publicada en 
outubro de 2001).  

A Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro ( IARC) incluíu os campos electromagnéticos de baixa frecuencia -os xera-
dos polos tendidos eléctricos e infraestruturas asociadas- como posible axente canceríxeno (categoría 2 B). Pero, ademais, os estu-
dos do Instituto  Karolinska de Estocolmo advirten dun aumento do risco de leucemias en nenos nas proximidades destes campos 
electromagnéticos. Investigadores do Departamento dos Servizos de Saúde de  California realizaron en 2002 unha revisión sobre 
posibles problemas para a saúde dos campos eléctricos e magnéticos, concluíndo que a evidencia sobre a leucemia infantil xustifica 
o cambio de clasificación como posible axente canceríxeno á de canceríxeno (categoría 1), segundo o criterio de clasificación da 
IARC.  

Tamén en 2005, o Grupo de Investigación sobre Cancro Infantil da Universidade de Oxford realizou un estudo sobre 29.081 nenos/ 
as con cancro (incluídos 9.700 con leucemia). O resultado da investigación sinalou un aumento significativo do risco de cancros en 
relación á distancia de liñas eléctricas. Outras investigacións biomédicas han sinalado efectos dos campos electromagnéticos de 
baixa frecuencia sobre a  glándula  pineal, a melatonina,  cefaleas, alteracións dos ritmos  circardianos de soño e vixilia, etc.  
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Segundo o auto de  Casación do recurso 2827 /2001 da Sala Civil do Tribunal Supremo, Madrid, 28/9/2005. Sentenza 80/2001 da 
Sección 1ª da Audiencia Provincial de 13/2/2001 estableceu que o valor límite de  inmisión do campo electromagnético procedente 
do transformador ao interior da vivenda debe ser nulo (0'0 µ T). Sentenza 204/2005 da (Sección Terceira da Audiencia Provincial de 
Castelló. 5/5/2005).  

O Auto do Tribunal Supremo que confirma a sentenza pola que se condenaba a unha empresa eléctrica pola contaminación electro-
magnética dun transformador en Murcia e a Audiencia Provincial de Castelló en 2005 que obrigou á retirada dun transformador na 
localidade de Burriana, ao considerar que existían indicios razoables para supoñer que o nivel de exposición ao que estaban some-
tidas as vivendas era un factor de risco de padecer cancro derivada dunha exposición continua aos campos electromagnéticos de 
baixa frecuencia que son os producidos polas liñas de alta media tensión, subestacións, transformadores e infraestruturas eléctricas.  

SÉTIMA.- Paisaxe.  

Incúmprese o Convenio Europeo da Paisaxe de  Florencia, aprobado no marco do Consello de Europa, e asinado por España en  
Florencia o 20 de outubro de 2.000, que ten por obxectivo “promover a protección, xestión e ordenación das paisaxes, así como 
organizar a cooperación europea neste campo”, recoñecendo ás paisaxes como “elemento fundamental da contorna humana, ex-
presión da diversidade do seu patrimonio cultural e natural e como fundamento da súa identidade”, polo que as partes asinantes 
comprométense  a “definir e aplicar en materia de paisaxes políticas destinadas á protección, xestión e ordenación da paisaxe e 
integrar a paisaxe nas políticas de ordenación territorial e urbanística e nas súas políticas de materia cultural, ambiental, agrícola, 
social e económica, así como en calquera outras políticas que poidan ter un impacto directo ou indirecto sobre a paisaxe”.  

OITAVA.- Afeccións particulares na zona de influencia dos parques eólicos Mistral e Nordés e as súas infraestruturas de 
evacuación.  

1.- Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres.  

“Artigo 2  

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir 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 Directiva 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”.  

“Artigo 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 xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento, e 
as apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábi-
tats 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 motivasen a designación das 
zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da presente Directiva.  

3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión 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 obxectivos 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 cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública”.  

2.- Impactos ambientais severos.  

PARQUE EÓLICO MISTRAL E A SÚA INFRAESTRURA DE EVACUACIÓN  
  
➢ Incompatibilidade do proxecto coa Rede Natura 2000:  

O parque eólico Mistral afecta de xeito significativo e produciría prexuízos irreversibles á Rede Natura 2000. Está localizado nun 
espazo xeográfico de alto valor ecolóxico e elevados servizos ecosistémicos propios da Rede. As infraestruturas do parque xerarían 
impactos significativos e prexuízos irreversibles para a conectividade ecolóxica dos ecosistemas e para a coherencia da Rede Natu-
ra 2000.  

En canto ás Zonas Especiais de Conservación (ZEC), a máis próxima correspondería á ZEC Parga-Ladra- Támoga situada a esca-
sos metros ao suroeste da máquina 19 e tamén a escasos metros do aeroxerador 10 e a esa mesma distancia ao Norte do aeroxe-
rador 11. A ZEC e Parque Natural Fragas do Eume sitúase a escasos metros ao oeste da máquina máis próxima.  

Ao que hai que engadir que a empresa promotora obvia mencionar a superficie afectada pola poligonal do parque, entendida esta 
como a superficie afectada por este.  

A 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 indica literalmente:  

 	6



“Disposición transitoria segunda. Áreas de desenvolvemento eólico.  

1. En tanto non se modifique o Plan sectorial eólico de Galicia, considéranse áreas de desenvolvemento eólico as áreas de reser-
va e áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico de Galicia vixente.  

2. En caso das áreas de desenvolvemento eólico en que se produza superposición coa Rede Natura, a zona de superposición que 
afecte a aquela non se considerará apta para implantar novos parques eólicos, excepto proxectos de modificación de parques eóli-
cos nos termos indicados no artigo 32 da presente lei. Esta limitación farase extensiva á totalidade das instalacións do parque eólico 
contempladas na poligonal establecida no seu proxecto de execución”.  

Vulneración normativa:  

•  Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. Artigo 46. Medidas de conservación da 
Rede Natura 2000.  

1. Respecto das ZEC e as ZEPA, a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas, no ámbito das súas respectivas 
competencias, fixarán as medidas de conservación necesarias, que respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats natu-
rais e das especies presentes en tales áreas, que implicarán:  

a) Adecuados plans ou instrumentos de xestión, específicos dos lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento que in-
clúan, polo menos, os obxectivos de conservación do lugar e as medidas apropiadas para manter os espazos nun estado de con-
servación favorable. Estes plans deberán ter en especial consideración as necesidades daqueles municipios incluídos na súa 
totalidade ou nunha gran porcentaxe do seu territorio nestes lugares, ou con limitacións singulares específicas ligadas á xestión 
do lugar.  

b) Apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais.  

2. Igualmente, as Administracións competentes tomarán as medidas apropiadas, en especial nos devanditos plans ou instrumen-
tos de xestión, para evitar nos espazos da Rede Natura 2000 a deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats das especies, así 
como as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación destas áreas, na medida en que ditas alteracións 
poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da presente lei.   

3. Os órganos competentes, no marco dos procedementos previstos na lexislación de avaliación ambiental, deberán adoptar as 
medidas necesarias para evitar a deterioración, a contaminación e a fragmentación dos hábitats e as perturbacións que afecten as 
especies fóra da Rede Natura 2000, na medida que estes fenómenos teñan un efecto significativo sobre o estado de conservación 
dos devanditos hábitats e especies.   

4. Calquera plan, programa ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, 
poida afectar de forma apreciable ás especies ou hábitats dos citados espazos, xa sexa individualmente ou en combinación con 
outros plans, programas ou proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no espazo, que se realizará 
de acordo coas normas que sexan de aplicación, de acordo co establecido na lexislación básica estatal e nas normas adicionais de 
protección ditadas polas comunidades autónomas, tendo en conta os obxectivos de conservación do devandito espazo. Á vista das 
conclusións da avaliación das repercusións no espazo e supeditado ao disposto no apartado 5, os órganos competentes para apro-
bar ou autorizar os plans, programas ou proxectos só poderán manifestar a súa conformidade cos mesmos tras asegurarse de que 
non causará prexuízo á integridade do espazo en cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública. Os criterios para a 
determinación da existencia de prexuízo á integridade do espazo serán fixados mediante orde do Ministro de Agricultura, Alimenta-
ción e Medio Ambiente, oída a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 	 

5. Se, a pesar das conclusións negativas da avaliación das repercusións sobre o lugar e a falta de solucións alternativas, debese 
realizarse un plan, programa ou proxecto por razóns imperiosas de interese público de primeira orde, incluídas razóns de índole 
social ou económica, as Administracións públicas competentes tomarán cantas medidas compensatorias sexan necesarias para 
garantir que a coherencia global de Natura 2000 quede protexida.   

A concorrencia de razóns imperiosas de interese público de primeira orde só poderá declararse para cada suposto concreto: a) Me-
diante unha lei. b) Mediante acordo do Consello de Ministros, cando se trate de plans, programas ou proxectos que deban ser apro-
bados ou autorizados pola Administración Xeral do Estado, ou do órgano de Goberno da comunidade autónoma. Devandito acordo 
deberá ser motivado e público. A adopción das medidas compensatorias levará a cabo, no seu caso, durante o procedemento de 
avaliación ambiental de plans e programas e de avaliación de impacto ambiental de proxectos, de acordo co disposto na normativa 
aplicable. Ditas medidas aplicaranse na fase de planificación e execución que determine a avaliación ambiental. As medidas com-
pensatorias adoptadas serán remitidas, polo leito correspondente, á Comisión Europea.   

6. No caso de que o lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural e/ou unha especie prioritaria, sinalados como tales nos 
anexos I e II, unicamente poderanse alegar as seguintes consideracións: a) As relacionadas coa saúde humana e a seguridade pú-
blica. b) As relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente. c) Outras razóns imperiosas de 
interese público de primeira orde, previa consulta á Comisión Europea.   

7. A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable a especies incluídas 
nos anexos II ou IV 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 públi-
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co de primeira orde. A xustificación do plan, programa ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas compensatorias leva-
rá a cabo conforme ao previsto no apartado 5, salvo polo que se refire á remisión das medidas compensatorias á Comisión Euro-
pea.   

8. Desde o momento en que o lugar figure na lista de LIC aprobada pola Comisión Europea, este quedará sometido ao disposto 
nos apartados 4, 5 e 6 deste artigo.   

9. Desde o momento da declaración dunha ZEPA, esta quedará sometida ao disposto nos apartados 4 e 5 deste artigo.  

• LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.   

Artigo 27. Paisaxe protexida 1. As paisaxes protexidas son espazos que, polos seus valores naturais, estéticos e culturais e de acor-
do co Convenio da paisaxe do Consello de Europa, sexan merecedores dunha protección especial. 2. Nas paisaxes protexidas pro-
curarase o mantemento das prácticas tradicionais que contribúan á preservación dos seus valores e recursos naturais e mais á con-
servación das relacións e dos procesos, tanto naturais coma socioeconómicos, que contribuíron á súa formación e fan posible o seu 
mantemento.   

Parga - Ladra - Támoga.	 

Código ZEC: ES1120003	 

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

Instrumentos de planificación: Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014	 

Concellos: Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba, Xermade. 

Superficie: 4.939 ha.  

Situación: No cuadrante noroccidental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas da Terra Chá e Lugo. Localidades de refe-
rencia: Guitiriz, Parga, Friol, Xermade, Vilalba, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei, Feira do Monte, Castro de Rei, Lugo.  

Outras figuras de protección  

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Parga – Ladra – Támoga”, de 4.938 ha.  
• Reserva da Biosfera “Terras do Miño”  

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE  

Código Denominación 

3110   
Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas 
areentas (Littorelletalia uniflorae) 

3120   
Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo sobre solos 
xeralmente areentos do mediterráneo occidental con Isoetes spp. 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de 
Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3140   
Augas oligomesotróficas calcarias con vexetación béntica de Chara 
spp. 

3150   Lagos eutróficos naturais  con vexetación Magnopotamion ou 
Hydrocharition 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

3270   
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. 
e de Bidention p.p. 

4020 * 
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix 
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Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE  

   

4030   Queirogais secos europeos 

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 continental) 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou 
arxilolimosos(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) 

7110 * Turbeiras altas activas 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

7210 * 
Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion 
davallianae 

7230   Turbeiras baixas alcalinas 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

91D0  * Turbeiras boscosas

91E0 * 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0   
Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes 
ríos (Ulmenion minoris) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

Flora Invertebrados Peixes 

Eryngium viviparum Coenagrion mercuriale Chondrostoma  
polylepis 

Luronium natans Elona quimperiana Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis Euphydryas aurinia   

Narcissus  
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Lucanus cervus   

Sphagnum pylaisii Macromia splendens   

  Margaritifera   

margaritifera 

  Oxygastra curtisii   

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 
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 ➢ Afección severa e prexuízos irreversibles para a Reserva da Biosfera “Terras do Miño”:	 

En referencia ás Reservas da Biosfera, o parque eólico localízase dentro da Reserva da Biosfera “TERRA DO MIÑO”.   

As principais estruturas do proxecto (aeroxeradores, viarios, subestación e torre anemométrica) atópanse a escasos metros da zona 
núcleo máis próxima, que se corresponde coa ZEC Parga-Ladra- Támoga e á beira da súa zona tampón. A gabia de cableado entre 
o sector norte e sur crúzase en dúas ocasións coa zona núcleo desta reserva. Terras do Miño  

Data de declaración: 7 de novembro de 2002  

Superficie: 363.669 ha.  

Concellos: Ata 26 concellos incluído o de Lugo  

Situación: Na provincia de Lugo.  

Outras figuras de protección  

Zonas Especiais de Conservación (ZEC): “Parga-Ladra-Támoga”, ZEC ES1120003 (4.939 ha.), “Serra do Xistral”, ZEC ES1120015 

(22.964 ha), “Ría de Foz-Masma”, ZEC ES1120011 (643 ha), “Serra do Careón”, ZEC ES1110014, (6.662 ha)  

Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN): “Parga-Ladra-Támoga” (4.938 ha.), “Serra do Xistral” (22.964 ha), “Ría 

de Foz-Masma”, (643 ha) e “Serra do Careón” (6.662 ha)  

Parque Natural Fragas do Eume Decreto 218/1997, do 30 de xullo, polo que se declaran o Parque Natural das Fragas do Eume.  

      ➢ Afección moi severa e prexuízos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco da 
Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A CALIDADE DAS MASAS DE 
AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:   

As instalacións eólicas sitúanse sobre o nacedoiro dos ríos que dan lugar aos vales fluviais que se estenden ao longo da serra e dos 
cumios.  

O rego do Porto Lanuxe (Xermade) verase afectado por unha vía.   
O rego das  Ribas (Xermade) estará afectados por tres vías máis unha gabia.   
Rego de Portarraíz (Xermade) verase afectado por gabias.   
Rego innominado (Xermade) tamén afectado por gabias.   

Rego de Momán (Xermade) afectado por gabias.   
Varios Regos innominados (Xermade) tamén afectados por gabias.   
Rego innominado (Guitiriz) afectado por gabias.   
Río de Labrada (Guitiriz) tamén afectado por gabias.   
Rego da Veiga (Guitiriz) afectado por vías e gabias.  
Arroio innominado (Guitiriz) afectado por vías e gabias.  
Outros regos afectados: Rego de Tordegos, Rego de Porto Souto, Rego de Cerracín, Rego de Amil, Rego da Silvela, Río Cabanami-
lle 	 

• Conca do Rego do Porto Lanuxe: vía de acceso á zona Norte do parque eólico.  
• Conca do Rego das  Ribas: vía de acceso á zona Norte do parque eólico e aeroxeradores 01 e 03.  
• Conca do Rego de Tordegos: aeroxeradores 06 e parte do 07.   
• Conca do Rego de Aboelle: parte do aeroxerador 07.   
• Conca rego sen nome: aeroxeradores 02 e 04.  
• Conca do Rego de Portarraiz: aeroxeradores 05, 08, 09 e 10, así como a zona de maquinaria e provisións e a SET.   
• Conca do Rego de Momán, Rego sen nome, Rego de Porto Salgueiro, Río de Labrada, Rego de Veiga Branca: gabia de cableado 

de unión da zona Norte do parque eólico ocn a zona Sur.   

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 
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• Conca do Rego de Amil: aeroxerador 11.   
• Conca do Rego de Veiga Branca: aeroxerador 12 e parte das estruturas do 13, así como parte da vía de acceso á zona Sur do 

parque eólico   

• Conca do Rego de Silvela: parte das estruturas asociadas aos aeroxeradores 13 e 16, o aeroxerador 14, así como a zona de ma-
quinaria e provisións e a torre anemométrica.  

• Conca de Rego sen nome: aeroxerador 17.   
• Conca de Rego de Porto Augalonga: aeroxeradores 18 e 19.   
• Concas dos regos sen nome, Buriz, de Riotorto, e do Requeixo: parte da vía de acceso á zona Sur do parque eólico.   
• A vía de acceso ao parque eólico desde o Norte cruza o Río do Porto Lanuxe.   
• Ao Oeste do aeroxerador 03 nace o Rego das  Ribas, que toma dirección Norte.   
• Á beira dos aeroxeradores 04, 05, 06 e 07 nace e discorre cara ao Nordeste o Rego de Tordegos.   

• Á beira do aeroxerador 07 nacen o Rego da Zaipa e de Aboelle, que toman dirección Sueste.   
• Á beira dos aeroxeradores 05 e 06 nace o Rego do Batán, que discorre con dirección Sur.   
• Á beira do aeroxerador 02 nace un rego sen nome, que toma dirección Sur e desemboca no Rego de Porto Liñares.   
• A uns 170 metros ao Sur do aeroxerador 05 nace o Rego de Portorraiz, que toma dirección Sur e discorre ao longo da aliñación de 

aeroxeradores 08, 09 e 10.   
• A gabia de cableado de unión da zona Norte coa zona Sur do parque cruza varios cursos de auga sen nome, tamén cruza o Río 

Labrada e o Rego da Veiga Branca.   

• O rego da Veiga Branca nace onde a vía de acceso á zona Sur do parque, e toma dirección Norte discorrendo ao longo da aliña-
ción dos aeroxeradores 13, 12 e 11.   

• Á beira do aeroxerador 14 discorre o Rego da Silvela con dirección Sueste.   
• Á beira do aeroxerador 18 nace un rego sen nome que toma dirección Norte e que desemboca no Rego da Silvela.   
• Á beira do aeroxerador 19 nace o Rego de Porto Augalonga, que se dirixe cara ao Suroeste. Os cursos de auga teñen unha alta 

importancia ecolóxica, non só pola súa característica intrínseca de transporte de auga e vida, senón tamén polos hábitats asocia-
dos a eles. Indica a mercantil promotora que: “A maior parte das estruturas foron proxectadas fóra da zona de Dominio Público 
Hidráulico…”. Sen embargo, isto non é verdade, posto que as infraestruturas localízanse nos nacedoiros dos leitos fluviais, o que é 
moi grave pola súa afección irreversible. Existe unha grave e severa afección para o Rego das  Ribas para o Rego Portarraíz, moi 
afectado polo aeroxerador 05 e unha gabia de cableado afecta de maneira severa a un leito que tributa non Rego Momán e un 
rego tributario do rego Veiga Branca verase moi afectado pola apertura dun novo viario de acceso ao sur do parque eólico. E é que 
cómpre lembrar que a promotora prevé a localización deste parque sobre unha zona de nacedoiros de ríos, fontes e leitos que ori-
xinan vales fluviais. De feito ou parque asentaríase enriba de humidais e brañas ou que é un feito moi grave nunha época de crise 
climática e seca como a actual con graves incendios devastadores nos que a falla de humidade e a escaseza de auga non debera 
permitir ou incumprimento da Directiva Marco da Auga.   

*Ademais do humidal Veiga Branca, seriamente afectado e ao que se lle van ocasionar prexuízos irreparables a raíz das infraestrutu-
ras do parque, existen outros non lugar de asentamento do parque. Por outra banda o estudo “cero” de calidade das  augas, que a 
mercantil promotora menciona no proxecto, debera incorporarse á documentación obxecto de exposición pública, para poder proce-
der a súa constatación e verificación. Ademais a empresa só referencia puntos de control da calidade das  augas superficiais cando 
a realización das  plataformas e das  cimentacións eólicas, coas conseguintes remocións de toneladas de terra e a rotura e explo-
sión das  rochas, podería implicar a grave afección a acuíferos e á calidade das  augas soterradas, polo que un estudo de puntos de 
control da calidade das  augas superficiais, no que tan só contémplanse catro puntos de mostra é claramente insuficiente aos efec-
tos de verificar a calidade do estado das  augas que indica a Directiva Marco da Auga. Ademais debérase estudar e analizar os me-
tais pesados presentes nas mostras das  augas para poder establecer unha comparativa en relación ás mesmas augas tras a reali-
zación das  obras.   

➢ Afección severa e prexuízos irreversibles para brañas e humidais:  

Impacto non avaliado pola mercantil promotora. Brañas das Ribas, Brañas dos Navaliños, Brañas das Chousas, Brañas do Tarrelo, 
Brañas do Monte dos Quince, Brañas do Agro de Porsoliva, Brañas de Cernacín, Brañas de Arangón.	 

➢ Afección significativa e prexuízos irreversibles para a poboación e as familias que viven e residen nos seguintes 
núcleos afectados:  

Familias afectadas dos núcleos de:  

As Ribas a 542 m. S (AE 03)  
A Casa Grande a 616 m. NO (AE 07)  
O Outeiro a 753 m. N (AE 01)  
O Fraixo a 504 m. SE (AE 06)  
Arangón a 665 m. E (AE 09)  
Vivienda aislada O Meiriño a 337 m. S (AE 10)  
O Meiriño a 648 m. S (AE 10)  
Pena Os Corvos a 673 m. SO (AE 02)  
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Castrorramil a 864 m. O (AE 08)  
O Sinde a 830 m. SO (AE 11)  
O Seo a 885 m. E (AE 11)  
Rebordelo a 1.018 m. SO (AE 13)  
A Silvela a 595 m. NO (AE 14)  
Xestoselo a 1.040 m. O (AE 14)  
A Reboicha a 673 m. SE (AE 16)  
Corvite de arriba a 547 m. SO (AE 17)  
A Mouteira a 822 m. SO (AE 19)  
  
Localización Distancia a infraestrutura próxima e Lp (dB)  

As Ribas 542 m. S (AE 03) 46,49  
A Casa Grande 616 m. NO (AE 07) 45,38  
O Outeiro 753 m. N (AE 01) 43,63  
O Fraixo 504 m. SE (AE 06) 47,12  
Arangón 665 m. E (AE 09) 44,71  
Vivienda aislada O Meiriño 337 m. S (AE 10) 50,61  
O Meiriño 648 m. S (AE 10) 44,94  
Pena Os Corvos 673 m. SO (AE 02) 44,61  
Castrorramil 864 m. O (AE 08) 42,44  
O Sinde 830 m. SO (AE 11) 42,79  
O Seo 885 m. E (AE 11) 42,23  
Rebordelo 1.018 m. SO (AE 13) 41,01  
A Silvela 595 m. NO (AE 14) 45,68  
Xestoselo 1.040 m. O (AE 14) 40,83  
A Reboicha 673 m. SE (AE 16) 44,61  
Pedrapicada 512 m. NO (AE 17) 46,98  
Corvite de arriba 547 m. SO (AE 17) 46,41  
A Mouteira 822 m. SO (AE 19) 42,87  

Núcleos de poboación moi afectados polo ruído:  
Ao norte do parque eólico: As Ribas. A Casa Grande. O Fraixo. Arangón. Vivienda aislada en O Meiriño. Castrorramil. Pena de Cor 
vos Mazandoi  
Ao sur do parque eólico: A Silvela , A Reboicha, Pedrapicada. Corvite de Arriba.   

A mercantil promotora recoñece prexuízos para as familias que viven e residen nos seguintes núcleos de poboación. Agora ben, 
cómpre indicar que, con independencia do maior o menor número de habitantes, todas as persoas teñen dereito á protección da 
saúde e ao benestar persoal e social, polo que non se poden minimizar os impactos da manchea de infraestruturas eólicas existen-
tes na zona en base a que os núcleos están dispersos e teñen poucos habitantes.   

➢ Afección ás familias que viven e residen nos núcleos próximos ao proxecto en relación ao impacto paisaxístico, acústico 
e electromagnético:   

A mercantil promotora recoñece impactos significativos para os núcleos de poboación afectados polo Parque Eólico Mistral: ruídos 
das  voaduras puntuais durante a fase de execución do parque, contaminación acústica e electromagnética durante o funcionamen-
to, ou efecto de “sombra” das  pas, alteracións das sinais de radio e televisión… etc. Ao que hai que engadir o impacto paisaxístico 
co que hai que convivir o resto da vida… 		

➢ ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E CO MEDIO AM-
BIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA   

Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interese público e a utilidade social do proxecto carece de base e xustificación. 
Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos núcleos rurais de Galicia. Nun rural no que o 
Goberno de España e a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquera lugar como así o acredita o feito de que na mesma área 
xeográfica existan máis instalacións eólicas.  

*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 21/2013, do 9 de decembro, 
de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora e da biodiversidade en xeral.  

*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto.   

*A promotora obvia a importancia económica da produción de castaña en réxime ecolóxico polo que respecta á afección 
aos soutos.  
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➢ VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DE GALICIA. ELIMINACIÓN DA MULTIFUN-
CIONALIDADE DO MONTE.   

O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribúe a mitigar o cambio climático e á descarbonización da economía. 
Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil 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 man-
chea 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 (fomentando o feito coñecido como despoboamento do rural ou España 16 baleirada). 
A este respecto debera informar a Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz 
da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico 
e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do parque eólico, en tanto en canto como ben di a exposi-
ción de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera emprego estable, descarboniza a economía, cum-
pre co protocolo de Kyoto e realiza unha contribución importante ao PIB galego. Así os apoios da liña de evacuación, a maioría de-
les, prevense localizalos sobre explotacións forestais e madeireiras. Os apoios localízanse sobre vexetación que se corresponde 
con explotacións forestais e madeireiras formando un mosaico con cultivos forraxeiros que abastecen ás granxas familiares que hai 
nos núcleos rurais afectados, e que constitúen o medio de vida das familias que viven e residen neles.   

A importancia dos montes e do sector forestal maniféstase na existencia dos seguintes Montes Veciñais en Man Común:  

Seixo Grande e Portolado . Seixo Grande. Burros Blancos. Amea, Veigas de Cerqueiral, de Cerveira, do Cristo e Pandiñas  

➢ AFECCIÓN SEVERA E PREXUÍZOS SERIOS E IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, MADEIREI-
RAS E AGRO-GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO: 	 

Cómpre destacar a importancia económica das explotacións forestais e madeireiras da área de afección do proxecto como comple-
mento das economías domésticas e familiares. As rendas do sector forestal e a importancia deste ao PIB da Comunidade de Galicia 
e ao desenvolvemento da industria da madeira foi obviado pola mercantil promotora. A estación eólica e as súas infraestruturas de 
evacuación fragmentan as explotacións forestais e madeireiras e as agro –gandeiras coa conseguinte perda da base territorial des-
tas e a perda de rendementos. A fragmentación que produce a infraestrutura eólica resulta incompatible cos obxectivos da Política 
agraria comunitaria (PAC). A empresa promotora non avaliou os impactos do proxecto sobre destas explotacións económicas e 
como repercute a estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados.   

➢ Prexuízos significativos e irreversibles para os hábitats prioritarios e de interese comunitario:  

3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)  
3150 Lagos eutróficos naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition   
4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix  
4030 Queirogais secos europeos  
4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos  

6230* Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas 
submontañosas da Europa continental)  
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino  
8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica   
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii  
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   

➢ Prexuízos significativos e irreparables para o bosque de ribeira e o bosque autóctono galego: **Vulneración flagrante 
da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres.   

“Artigo 2 1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir 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 Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun es-
tado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario”.	 

Por outra banda, a destrución da masa de frondosas autóctonas das parcelas forestais lindeiras coa finca na que se sitúa a miña 
vivenda, parcelas ás que se fai referencia na alegación primeira cuxo mantemento e conservación tamén requiriu dun importante 
esforzo en horas de traballo e dedicación, suporá  unha importante perda de valor pola biodiversidade faunística e florística que al-
berga, froito dun continuado traballo de conservación e mantemento. O espazo alberga preto de 40 especies de aves, mamíferos 
como o xabarín, o corzo, o porco teixo, o raposo, e varias especies de quirópteros e micromamíferos, así coma unha abundante 
variedade de invertebrados.		 

➢ Prexuízos significativos para o lobo. Plan de Xestión do lobo de Galicia. O proxecto afecta directamente a zonas de 
encame e puntos de encontro da especie. Falla de avaliación por parte da promotora.   
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Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. Non se seguen 
os criterios dos expertos que indican:   

“• Recoméndase que na fase de planificación dun novo parque eólico (fase proxecto) consúltense as fontes dispoñibles acerca da 
presenza de mandas de lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da especie e o que se coñece do efecto dos 
parques eólicos sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este cánido.   

• É conveniente que durante a planificación dun parque eólico identifíquense as principais manchas de vexetación arbustiva e evíte-
se, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.   

A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo prexuízos significativos para unha especie 
de marcado carácter territorial. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos que estén nun territorio alleo no que non estean abertos a 
aceptar elementos novos, serán eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas naturais o son por esta causa.   

O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en Estrasburgo (Francia) 
en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente protexidas”, constando as prohibicións corres-
pondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres características fundamentais: o seu carácter xeralista, a concepción 
da lista 9 única de especies e a incorporación das políticas de conservación na planificación económica.   

O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as especies amparadas por 
tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en caso de non ter dita consideración esta-
riamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 
92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de interese comunitario como o lobo.	 

➢ Prexuízos significativos e incompatibles coa conservación da fauna:   

Especies consideradas: Iberolacerta montícola, Anas crecca, Gallinago gallinago, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Scolopax rusti-
cola, Discoglossus galganoi, Salamandra salamandra, Rana ibérica, Rana temporaria, Chioglossa lusitánica, Chondrostoma durien-
se, Chondrostoma arcasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Circus pygargus, Pandion haliaetus considerada 
“Vulnerable”. 	 

Segundo as Listas Vermellas da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN), as especies catalogadas e o seu 
réxime de protección son os seguintes: - “Vulnerables”: Anguilla anguilla, Salmo trutta, Chondrostoma duriense, Chioglossa lusitani-
ca, Salamandra salamandra, Rana iberica Circus pygargus, Streptopelia turtur, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequi-
num e Cervus elaphus,. 	 

Atendendo á Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e o Catálogo Español de Especies Ameazadas, 
desenvolvido polo Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, as especies catalogadas e o seu réxime de protección son os seguintes: 
- “Vulnerables” (2 taxóns): Chioglossa lusitanica  e Circus pygargus. 	 

Segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007 do 19 de abril, as especies catalogadas e o 
seu réxime de protección son os seguintes: - “Vulnerables” na península (10 taxóns). Chioglossa lusitanica, Discoglossus galganoi, 
Rana iberica, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Iberolacerta montícola, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pandion haliae-
tus e Rhinolophus hipposideros.	 

➢ Prexuízos significativos e incompatibles coa paisaxe e co turismo. Afección paisaxística moi severa. Incremento da 
degradación da paisaxe sen precedentes dentro dunha paisaxe que debido ao illamento conserva aínda a súa 
esencia. Eólicos que infestan o Camiño de Santiago, roteiros e miradoiros. Degradación da paisaxe e descontex-
tualización do patrimonio. Afección severa ao turismo e á hostalería.   

Non avaliado pola mercantil promotora   

➢ Prexuízos significativos e irreversibles para as paisaxes. Degradación de paisaxe:  

En referencia ás Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP), a afección paisaxística é a seguinte:  
• Fragas do Eume  
• O Lago das Pontes  
• Fraga da Carballeira  
• Serra da Carba  

• Alto Miño  
• Fraga das  Barbudas e Val do Cambás   
• Río Parga-Guitiriz  

*Afección severa para nove miradoiros:   

A Carballeira, O Peñote, Miradoiro dos Cerqueiros, San Breixo, Cerqueiros, Pico de Vales, Mirador de Teixido, Monte Pendella, e 
Mirador Monte de Peña.   
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*Afección severa para Carreiros especificadas no Catálogo de Paisaxes de Galicia:  

PR- G - 147 Sendeiro As Fragas da Ribeira e do Lostegal PR- G - 99 Rota da Auga de Guitiriz.   

*Afección severa para Itinerarios de interese paisaxístico:  

Itinerario natural do Río Trimaz (As Mariñas- Roupar de Abaixo-As Mariñas).   
Itinerario de interese paisaxístico do Cordal de Montouto (Monte dous Vilares-O Porto Vello Itinerario natural da  
Senda dúas Cerqueiros (Pena Fexa- Carboeira Serra do Forgoselo (Goente- Goente)  Fragas do Eume III (Vilariño - Vilariño)   

*Afección severa para Roteiros de sendeirismo:   

Roteiro do batán de Folgoso, Roteiro Xermade- Sotavento, Roteiro dos pasos da Pontenova, Roteiro do río Trimaz, Camiño real de 
Carba Mondoñedo – Ferrol tramo de Xermade e Fragas do Eume: Valle do río Cortella.   

Afección ás áreas recreativas de Xermade.   

Por todo iso a presenza do Parque Eólico MISTRAL considérase incompatible cos elementos definidos no Catálogo de Paisaxes de 
Galicia. Dentro da conca visual do parque eólico, os espazos naturais protexidos máis próximos serían a ZEC Parga-Ladra- Támoga 
situada a a escasos metros ao suroeste da máquina 19 e tamén a escasos metros ao Sur do aeroxerador 10 e a esa mesma distan-
cia ao Norte do aeroxerador 11; e a ZEC e Parque Natural Fragas do Eume que se sitúa oeste da máquina máis próxima. A ZEC 
Serra do Xistral, tamén se localiza na conca visual. Ademais, dentro da conca visual do parque eólico localízanse a Reserva da 
Biosfera “TERRA DO MIÑO” e a Reserva da Biosfera “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”. A afección sobre a ZEC 
e Parque Natural Fragas do Eume é moi importante dada a relevancia dos valores ecolóxicos e servizos ecosistémicos do mesmo, e 
por outra banda o parque supón para a ZEC Parga-Ladra- Támoga unha afección paisaxística moi alta. En referencia á Reserva da 
Biosfera “TERRA DO MIÑO”, existen zonas deste espazo protexido con afección visual moi severa. A Reserva da Biosfera “MARI-
ÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”, tamén presenta visibilidade de cara o parque. Polo tanto, 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 o Goberno de España, teñen dereito a degradar os valores paisaxísticos 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 econó-
mico que non ten en conta a aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos ho-
mes e mulleres que o habitan. Non se pode transformar unilateralmente por mor do interese dunha empresa as paisaxes agrarias 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.	 

➢ DEGRADACIÓN DA PAISAXE E A TRANSFORMACIÓN DO TERRITORIO: de mosaicos agrarios e forestais ás paisaxes 
industriais eólicas e con liñas de alta tensión.  

Existen outras infraestruturas eólicas que contribúen á degradación da paisaxe.   

• Parque Eólico Sotavento, en explotación, que conta con 24 aeroxeradores a unha distancia de 1,7 quilómetros en dirección oes-
te.  
• Parque Eólico Sotavento 2ª fase, autorizado, que conta con 2 aeroxeradores a unha distancia de 1,6 quilómetros en dirección 
oeste.  
• Parque Eólico Casa, en explotación, que conta con 13 aeroxeradores a unha distancia de 2,4 quilómetros en dirección sur.  

Por outra banda, débense considerar as liñas eléctricas existentes na contorna máis próxima ao parque eólico. Deste xeito tense 
que:  

• A unha distancia duns 60 metros da vía de acceso ao sector Norte do parque, e a uns 670 metros ao Oeste do aeroxerador 
máis próximo discorre unha LAT en dirección Suroeste-Nordeste, ata a Subestación das Pontes.  

• A unha distancia duns 1,8 quilómetros ao Leste discorre unha LAT de 132 kV, en dirección Sueste-Noroeste, ata a Subestación 
das Pontes.  
• Está proxectada a LAT 220 kV Nordés – Abegondo (proxecto independente) que evacuará a enerxía xerada no Parque Eólico 
Nordés, e que cruzará polo parque eólico de MISTRAL, en concreto entre os aeroxeradores 04 e 05, e á cal se conectará a LAT de 
evacuación do propio parque eólico de MISTRALque partirá desde a súa subestación.  

Existe unha LAT de 132 kV xa en funcionamento que discorre a 1,8 quilómetros ao Leste, e existe outra LAT tamén en funcionamen-
to que discorre a uns 670 metros ao Oeste do aeroxerador máis próximo.   

➢ Espazos identitarios para as persoas que viven e residen nos núcleos afectados e non avaliados pola mercantil 
promotora:  

 Coto de Tarrelo, Pena de Muller, O Tarrelo, Torguedos, Cordal de Arangón, Cordal de Sinde, Medoña da Silvela, Porto Barroso e 
Tarambolo.  
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➢ Afección severa e prexuízos irreversibles para o Camiño de Santiago. Afección severa ao turismo e á hostalería.  

O Camiño localízase en boa parte dentro da conca visual do parque eólico.  

➢ Prexuízos significativos para o patrimonio cultural e arqueolóxico. Descontextualización do devandito patrimonio.  

O Castro GA27021003 Castrorramil Xermade   
Medoña de Pero Montero GA27021004   
Serrón do Lobo Xermade   
Medoña da Zaipa GA27021005 Fraixo Xermade   
Medoña do Alto dos Carballás 1 GA27021006 Fraixo Xermade   

Medoña de Pena Grande GA27021007 Fraixo Xermade   
Medoña do Fiuco 1 GA27021008 Fraixo Xermade   
Medoña do Agueo GA27021011 Xermade Xermade   
Medoña Monte do Castro GA27021017 Souto Xermade   
Modias de Capeirón 1 GA27021022 Capeirón Xermade   
Medoña de Silvela 1 GA27021024 Silvela Xermade   
Medoña de Reigosa 1 GA27021031 Codeso Xermade   
Medoña Monte do Castro GA27021032 Souto Xermade   

Torre de Miraz GA27021057 Casanova Xermade   
Medoña do Alto dos Carballás 2 GA27021066 Fraixo Xermade   
Medoña do Alto dos Carballás 3 GA27021067 Fraixo Xermade   
Modias de Capeirón 2 GA27021079 Capeirón Xermade   
Medoña de Reigosa 2 GA27021095 Codeso Xermade   
Dolmen de Capeirón GA27021130 Capeirón Xermade   
Mámoa do Cordal de Sinde GA27021133 O Seo Xermade   

Mámoa do Cordal de Sinde 2 GA27021173 Sinde Xermade   
O Castro GA27021(1) Casanova Xermade   
Mámoa 1 Coto do Tarrelo GA27021(2) As Ribas Xermade   
Mámoa 2 Coto do Tarrelo GA27021(3) As Ribas Xermade   
Mámoa 3 Coto do Tarrelo GA27021(4) As Ribas Xermade   
Medoña do Fiuco 3 GA27021(5) Fraixo Xermade   
Mámoa Penedo da Silvela 1 GA27021(6) Silvela Xermade   
Medoña de Silvela 2 RE27021024 Capeirón Xermade   

Medoña do Fiuco 2 RE27021025 Fraixo Xermade   
Castro de Margá GA27022068 Margá Guitiriz   
O Taramballo GA27022063 Corvite de Arriba Guitiriz   
O Castro GA27022078 O Carelo Guitiriz   
Mámoa de Xestoselo GA27022 (1) Xestoselo Guitiriz   
Mámoa de Tarambolo GA27065059 Tarambolo Vilalba   
Mámoa 1de Cabanamille GA27065070 Cabanamille Vilalba   
Mámoa 2 de Villasilvestre GA27065185 Villasilvestre Vilalba   

Mámoa 2 de Cabanamille GA27065187 Cabanamille Vilalba   
Mámoa 3 de Cabanamille GA27065188 Cabanamille Vilalba   
Mámoa 4 de Cabanamille GA27065189 Cabanamille Vilalba   
Mámoa Penedo da Silvela 2 GA27065(1) Reibocha Vilalba   
Mámoa Penedo da Silvela 3 GA27065(2) Reibocha Vilalba   
Mámoa de Pedrapicada GA27065(3) Pedrapicada Vilalba   
Reibocha RE27065030 Reibocha Vilalba   

➢ PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: sin avaliar  
  
PARQUE EÓLICO NORDÉS E A SÚA INFRAESTRUTURA DE EVACUACIÓN  
  
➢ Prexuízos significativos e irreparables para o bosque de ribeira e o bosque autóctono galego : **Vulneración flagran-

te da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres.   
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“Artigo 2 1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir 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 Directiva 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 co-
munitario”. 

Chama a atención a excesiva lonxitude da liña de evacuación do parque eólico Nordés: 220 km e 327 puntos de apoio e unha afec-
ción severa e irreparable a case 31 hectáreas de carballeiras e vexetación de ribeira.  

Chama particularmente a atención a ousadía da mercantil promotora que clasifica as masas boscosas en "Zonas de alto interés" (e 
indica non hai ningunha) e "Zonas de moderado/bajo interés" (e indica que son a maioría). A mercantil promotora debera empregar a 
clasificación que emprega a normativa vixente e non obviar ou minimizar as afeccións, isto é: hábitats prioritarios e hábitats de inter-
ese comunitario. Hai que ter en conta que o proxecto prevé a eliminación de exemplares polo que a afección é permanente e irre-
versible a calquera dos dous tipos de hábitats.	 

➢ Incompatibilidade do proxecto coa Rede Natura e prexuízos irreversibles para estes espazos. Falla da conectividade 
ecolóxica e da coherencia da Rede Natura 2000:  

Zonas Especiais de Conservación (ZEC) da Rede Natura 2000	 

• ZEC ES111007 Betanzos-Mandeo	 

• ZEC ES111002 Costa Ártabra	 

• ZEC ES1110001 Ortigueira-Mera 	 

• ZEC ES1110003  Fragas do Eume	 

• ZEC ES1120003 Parga-Ladra-Támoga 	 

• ZEC ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre 	 

Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) da Rede Natura 2000  

• ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira e Ladrido 	 

• ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño 	 

• ZEPA ES0000495 Espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares	 

• ZEPA ES0000496. Espazo mariño da Costa Ferrolterra-Valdoviño	 
Unha zona do trazado da LAT coincide con espazos naturais protexidos dentro da Rede Galega pero é que ademais, a poligonal do 
parque abrangue a Rede Natura o que implica unha vulneración flagrante da normativa vixente.  

- O tendido eléctrico que une os apoios MIS-GAT 76 e MIS-GAT 77 cruza o ZEC ES111007 Betanzos-Mandeo, cunha superficie 
de 1.024,44 ha. 	 

Ademais desta zonas onde o trazado da LAT coincide cun espazo natural protexido, hai outras zonas próximas de norte a sur, moi 
afectadas polo trazado do parque e dentro da poligonal da súa poligonal (entre paréntese a distancia á zona dos aeroxeradores e ao 
trazado da LAT en km):   

•ZEC ES111002 Costa Ártabra. A Costa Ártabra (cunha superficie de 76,58 km2) alberga unha gran diversidade de elementos pai-
saxísticos que inclúe aos seguintes enclaves: Serra da Capelada, Lagoa e Areal de Valdoviño, e Lagoa de Doniños. 	 

Dentro das aves, aparecen varias especies catalogadas como en “En Perigo de Extinción” polo Catálogo Español de Especies 
Ameazadas como Botaurus stellaris, Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica, Chlidonias niger, Puffinus mauretanicus e Numenius 
arquata e varias catalogadas como “Vulnerables como Circus pygargus, Phalacrocorax aristotelis, Puffinus puffinus e Tetrax tetrax.  

•ZEC ES1110001 Ortigueira-Mera (a 3,5 km dos apoios NOR-MIS 37 e NOR-MIS 38): tramo interno de ría que inclúe boas repre-
sentacións de praderías de Zostera noltii e Zostera marina, notables extensións de Scirpus holoschoenus e un sistema dunar en moi 
bo estado de conservación. Alberga máis de 5.000 aves acuáticas invernantes (3.000 anátidas e 2.000 limícolas). Poboación notable 
invernante de mazarico real (Numenius arquata), que con máis de 500 individuos atópase como a localidade principal de invernada 
do noroeste peninsular. O Río Mera é un discreto curso fluvial con bosque de ribeira en moi bo estado de conservación, onde cabe 
destacar a presenza de salmón atlántico (Salmo salgar). 	 

• ZEC Fragas do Eume ES1110003: masa de bosque autóctono ben conservada e cunha alta diversidade de especies. Presenza de 
Bubo bubo, Canis lupus e plantas como Woodwardia radicans e Culcita macrocarpa. 	 

O proxecto prevé unha zona da LAT á beira do Parque Natural Fragas do Eume, o que implica unha vulneración flagrante da 
coherencia da Rede Natura 2000 e a quebra da conectividade ecolóxica dos ecosistemas.  

•ZEC ES1120003 Parga-Ladra- Támoga (a 2,8 km do apoio NOR-MIS 150): extensa rede fluvial asociada a pasteiros, áreas agríco-
las e terreos susceptibles de se encharcar que forman un característico complexo húmido. Posúe unha lagoa permanente (Lagoa de 
Cospeito), rodeada de formacións hidromorfas de inundación permanente.  

 	17



Alberga preto de 1.500 aves acuáticas durante o período invernal, así como un pequeno núcleo reprodutor de sisón (Tetrax tetrax), e 
unha considerable poboación non reprodutora. Nos arredores da Lagoa de Cospeito localízase unha poboación reducida (menos de 
100 individuos) de Eryngium viviparum. 	 

•ZEC ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre (a 3,3 km do apoio GAT-ABE 59): encoro que presenta unha boa extensión de 
bosque ribeirego e alberga unhas 3.000 aves acuáticas durante o período invernal. 	 

En canto ao espazo que o proxecto ocupará sobre o ZEC ES1110007 Betanzos-Mandeo, este verase moi afectado polo tramo aé-
reo da liña de evacuación con prexuízos irreversibles para a coherencia e a conectividade destes espazos de alto valor ecolóxico. 
Ademais se verán afectados de maneira severa os ZEC ES1110002 Costa Ártabra, o ES1110003 Fragas do Eume, o ES1120015 
Serra do Xistral, ou o ES1110013 Xubia-Castro.	 

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AS AVES 	 

ZEPA ES0000495 Espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (a escasos metros do apoio TEI 0).   

Trátase dun importante corredor migratorio, por onde cada ano pasan máis dun millón de aves durante a migración postnupcial. O 
fluxo máis importante de aves concéntrase entre os meses de agosto e novembro. A súa situación, no extremo noroccidental da 
Península, fai que mar unha zona de migración relevante para un total de 15 especies de aves mariñas. A Illa de Coelleira alberga 
unha importante colonia de pardela cincenta (Calonectris diomedea subsp. borealis), recentemente descuberta. Nidifica na contorna 
do espazo o corvo mariño moñudo atlántico (Phalacrocorax aristotelis).   

ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira e Ladrido (preto do apoio TEI 0), xa que as aves non coñecen de límites é moi preocupante a 
afección deste parque ás aves.  

ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño (a uns 9 km do apoio PCA- TEI 31).   

A contorna da Lagoa de Valdoviño presenta boas extensións de Crucianellion maritimae e queirugais secos de Erica vagans e Ulex 
maritimus. Trátase dun tramo de costa mixta (areosa e rochosa) con boa diversidade de hábitats. Inclúe aos complexos litorais 
(praia, duna e lagoa) da Frouxeira, San Xurxo e Doniños; ás illas Gabeiras e illa  
Herbosa, así como a diversos tramos de costa rochosa acantilada. As praias da Frouxeira, Santa Comba, Ponzos, San Xurxo e Do-
niños acollen a notables cifras de limícolas en migración. A Lagoa da Frouxeira, de augas superficiais e cunha boa representación 
de vexetación palustre, alberga 1.000 aves acuáticas durante o período invernal. Asociado ao medio lacustre presenta un extenso 
areal con boas representacións de dunas primarias e unha interesante e diversa flora psammófila. A Lagoa de Doniños, de augas 
profundas, acolle a unha importante comunidade de aves acuáticas durante o período invernal.   

ZEPA ES0000496. Espazo mariño da Costa Ferrolterra-Valdoviño (a un 16 km do apoio PCA- TEI 31).  

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 Com-
pensación Ambiental.  

Artigo 2. Definicións. Para os efectos de interpretación da presente lei teranse en conta as seguintes definicións: (…).  

6. Poligonal de delimitación dun parque eólico: área efectivamente afectada pola instalación dun parque eólico determinada no seu 
proxecto de execución  

➢ Afección significativa e prexuízos irreversibles para a poboación e as familias que viven e residen nos seguintes nú-
cleos afectados:  

Os Romeos, Augalevada, Arnela,A Escola,O Camiño Grande, A Igrexa, A Vispeira, A Carbeira, As Folgueiras, O Porto do Cabo, O 
Castro, A Pedreira, Rebordaos, Os Edreiros, Monte, Valdixe, Vilariño, Leboriz, San Alberto, As  
Seixas, Carballal, Fercoi, Casaldaia de Arriba, Casaldaia de Abaixo, O Regueiro de Abaixo, Cruz dos Novás, Chao, Rincha, Ulfe de 
Chao, Pena de Abaixo, Casavide, Barcia, Viladóniga, Os Freis, Rioforcado, Lobeira, Felgosas, Ulfe de Malados, Os Abruñeiros, Cer-
dido, Felgosas, O Pereiro, O Seixidal, As Loibas, A Veiga, Cabanela, Bañoca,  
Gundiao, Mil de Abaixo, Domende, O Puntal, Freixeiro, Agrochail, Montemeao, Vila do Río, As Figueiras, Mundín, Finlle, Louridos, As 
Barbelas, Bañoca, A Veiga…  

Os núcleos máis afectados pola LAT son: Abegondo, O Pazo, Villardel, Vilar, As Nogueiras, Viós, A Aldea de  
Abaixo, Vilacova, A Casanova, A Espiñeira, A Tolda, Cabo Aldea, Muniferral, Pereira, Ponte Aranga, Portomazas, Seone, Cerdelo, As 
Leiras, O Gallado, Soutullo, A Posta, Montesalgueiro, A Ermida, A Tragallía, O Campo…  

A mercantil promotora non relaciona nin enumera os núcleos afectados. Destes só indica nun mapa de escasas visibilidade uns pou-
cos e obviando a todos os demais, co cal a falla de información e transparencia é bastante importante neste caso, xa que as familias 
afectadas non son informadas ou non se enteran das afeccións.  

A mercantil promotora recoñece prexuízos para as familias que viven e residen nos seguintes núcleos de poboación. Agora ben, 
cómpre indicar que, con independencia do maior o menor número de habitantes, todas as persoas teñen dereito á protección da 
saúde e ao benestar persoal e social, polo que non se poden minimizar os impactos da manchea de infraestruturas eólicas existen-
tes na zona en base a que os núcleos están dispersos e teñen poucos habitantes.   
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➢ Afección ás familias que viven e residen nos núcleos próximos ao proxecto en relación ao impacto paisaxístico, 
acústico e electromagnético:   

A mercantil promotora recoñece impactos significativos para os núcleos de poboación afectados polo p.e. Nordés: ruidos das  voadu-
ras puntuais durante a fase de execución do parque, contaminación acústica e electromagnética durante o funcionamento, ou efecto 
de “sombra” das pas, alteracións das sinais de radio e televisión… etc. Ao que hai que engadir o impacto paisaxístico co que hai que 
convivir o resto da vida.	 

➢ ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E CO MEDIO AM-
BIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA   

Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interese público e a utilidade social do proxecto carece de base e xustificación. 
Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos núcleos rurais de Galicia. Nun rural no que o 
Goberno de España e a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquera lugar como así o acredita o feito de que na mesma área 
xeográfica existan máis instalacións eólicas.  

*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 21/2013, do  
9 de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora, da biodiversidade…   

*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto.   

*A promotora obvia a importancia económica da produción de castaña en réxime ecolóxico polo que respecta á afección 
aos soutos.   

➢ VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DEGALICIA.ELIMINACIÓN DA MULTIFUN-
CIONALIDADE DO MONTE.   

O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribúe a mitigar o cambio climático e á descarbonización da economía. 
Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil 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 man-
chea 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 (fomentando o feito coñecido como despoboamento do rural ou España 16 baleirada). 
A este respecto debera informar a Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz 
da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico 
e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do parque eólico, en tanto en canto como ben di a exposi-
ción de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera emprego estable, descarboniza a economía, cum-
pre co protocolo de Kyoto e realiza unha contribución importante ao PIB galego. Así os apoios da liña de evacuación, a maioría de-
les, prevense localizalos sobre explotacións forestais e madeireiras. Os apoios localízanse sobre vexetación que se corresponde 
con explotacións forestais e madeireiras formando un mosaico con cultivos forraxeiros que abastecen ás granxas familiares que hai 
nos núcleos rurais afectados, e que constitúen o medio de vida das familias que viven e residen neles.   

➢ AFECCIÓN SEVERA E PREXUÍZOS SERIOS E IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, MADEIREI-
RAS E AGRO-GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO: 	 

Cómpre destacar a importancia económica das explotacións forestais e madeireiras da área de afección do proxecto como comple-
mento das economías domésticas e familiares. As rendas do sector forestal e a importancia deste ao PIB da Comunidade de Galicia 
e ao desenvolvemento da industria da madeira foi obviado pola mercantil promotora. A estación eólica e as súas infraestruturas de 
evacuación fragmentan as explotacións forestais e madeireiras e as agro –gandeiras coa conseguinte perda da base territorial des-
tas e a perda de rendementos. A fragmentación que produce a infraestrutura eólica resulta incompatible cos obxectivos da Política 
agraria comunitaria (PAC). A empresa promotora non avaliou os impactos do proxecto sobre destas explotacións económicas e 
como repercute a estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados.   

➢ Prexuízos significativos e irreversibles para os hábitats prioritarios e de interese comunitario:	 

3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)  
3150 Lagos eutróficos naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition   
3260: Ríos de 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  
4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos  
6230* Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas 
submontañosas da Europa continental)  
6410: Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo- limónicos (Molinion caeruleae)  
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos 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   
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8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii  
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   

➢ Afección moi severa e prexuízos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco 
da Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A CALIDADE DAS 
MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:   

As instalacións eólicas sitúanse sobre os nacedoiros dos ríos que dan lugar aos vales fluviais que se estenden ao longo da serra e 
dos cumios.  

- Conca do Río das  Forcadas (localización de AE1, torre anemométrica, subestación)   
- Conca do Río das  Mestas (localización de AE2, AE3, AE4, AE5, AE6)   
- Conca do Río Porto do Cabo (localización de AE7, AE8, AE9, AE10, AE12, AE13)   
Na poligonal do parque eólico de Nordés atopámonos cun total de 93 leitos, a maior parte deles innominados e de pequena entida-
de.   

O aeroxerador AE08 localízasee directamente enriba do nacedoiro dun arroio innominado polo que a afección a este leito é perma-
nente e irreversible.  

A afección é particularmente severa para o río Porto do Cabo, para o rego de Cabanela que resulta tributario de varios regos inno-
minados que a súa vez tamén resultarían danados polo parque eólico. Tamén o río das  Mestas que se atoparía afectado polo aero-
xerador 04.   

O aeroxerador 05 afecta de forma severa ao Rego da Fraga ao que hai que engadir as vías e as gabias. Entre o aeroxerador 05 e a 
torre anemométrica existe arroios innominados que se verán tamén moi afectados e que son tributarios do rego do Caneiro. E é que 
este parque eólico ubícase nunha zona de nacedoiro de ríos e que configura un val fluvial, regado por multitude de leitos. Na entor-
na do aeroxerador 06 existen varios leitos innominados de importancia, a pesar de que a mercantil promotora trata de minimizar 
neles a incidencia significativa e severa neles dos aeroxeradores.  

Entre o aeroxerador 07 e a subestación tamén hai varios arroios innominados tributarios do rego Vilariño. Ao longo destes arroios hai 
hábitats prioritarios de vexetación de ribeira. O aeroxerador 08 tamén localízase á beira dun leito. O mesmo sucede co aeroxerador 
10 que desemboca no rego do Fundadoiro. Tamén hai outros leitos afectados que desembocan non rego da Braña. De feito, os ae-
roxeradores afectan tamén a un humidal obviado pola mercantil promotora, o humidal que rega o leito da Braña e o rego da Lagoa, 
afectado directamente polo aeroxerador 09. O rego da Lagoa, que rega ao humidal do mesmo nome, desemboca non rego de Ca-
nosa.   

Outros leitos afectados serían: o rego de Montegordo tributario do rego do Porto do Cabo, á beira do aeroxerador 12. Tamén o rego 
de Ulfe, situado á beira do aeroxerador 13 e afectado tamén por gabias de cableado, tributario do rego das  Bardelas.   

No referente á LAT esta afecta a multitude de ríos e leitos, humidais e brañas, obviados pola mercantil promotora. Entre eles desta-
can o río Ferreiras, rego Fonte Ramírez, río Grande de Xubia, río Maciaeira, río Eume, río Mandeo, río Vexo, río Minatos, río Mendo, 
rego Carboeira, río Mero, rego de Fontao.  

➢ Prexuízos significativos para o Lobo. Plan de Xestión do Lobo de Galicia. O proxecto afecta directamente a zonas de 
encame e puntos de encontro da especie. Falla de avaliación por parte da promotora.   

Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. Non se seguen 
os criterios dos expertos que indican:   

“• Recoméndase que na fase de planificación dun novo parque eólico (fase proxecto) consúltense as fontes dispoñibles acerca da 
presenza de mandas de lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da especie e o que se coñece do efecto dos 
parques eólicos sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este cánido.   

• É conveniente que durante a planificación dun parque eólico identifíquense as principais manchas de vexetación arbustiva e evíte-
se, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.   

A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo prexuízos significativos para unha especie 
de marcado carácter territorial. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo no que non estean abertos a aceptar 
elementos novos, serán eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas naturais o son por esta causa.   

O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en Estrasburgo (Francia) 
en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente protexidas”, constando as prohibicións corres-
pondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres características fundamentais: o seu carácter xeralista, a concepción 
da lista 9 única de especies e a incorporación das políticas de conservación na planificación económica.   

O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as especies amparadas por 
tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en caso de non ter dita consideración esta-
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riamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 
92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de interese comunitario como o lobo.  

➢ Prexuízos significativos e incompatibles coa fauna: 	 

Epecies consideradas: Iberolacerta montícola, Anas crecca, Gallinago gallinago, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Scolopax rusti-
cola, Discoglossus galganoi, Salamandra salamandra, Rana ibérica, Rana temporaria, Chioglossa lusitánica, Chondrostoma durien-
se, Chondrostoma arcasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, e Circus pygargus, Pandion haliaetus considera-
da “Vulnerable”. Segundo as Listas Vermellas da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN), as especies catalo-
gadas e o seu réxime de protección son os seguintes: - “Vulnerables”: Circus pygargus, Streptopelia turtur, Rhinolophus hipposide-
ros, Rhinolophus ferrumequinum, Cervus elaphus, Anguilla anguilla, Salmo trutta, Chondrostoma duriense, Chioglossa lusitanica, 
Salamandra salamandra e Rana iberica. 	 

Atendendo á Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e o Catálogo Español de Especies Ameazadas, 
desenvolvido polo Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, as especies catalogadas e o seu réxime de protección son os seguintes: 
- “Vulnerables” (2 taxóns): Circus pygargus e Chioglossa lusitanica. 	 

Segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007 do 19 de abril, as especies catalogadas e o 
seu réxime de protección son os seguintes: - “Vulnerables” na península (8 taxóns). Circus pygargus, Rhinolophus hipposideros, 
Chioglossa lusitanica, Salamandra salamandra, Discoglossus galganoi, Rana ibérica, Rana temporaria, Iberolacerta montícola. 	 

➢ DEGRADACIÓN DA PAISAXE E A TRANSFORMACIÓN DO TERRITORIO: de mosaicos agrarios e forestais ás paisa-
xes industriais eólicas e con liñas de alta tensión.  

O impacto visual e paisaxístico é moi significativo e severo. Hai que ter en conta que o proxecto implica 325 tramos de vías de acce-
so con unha lonxitude de case 33 km (32.887,83 metros de lonxitude), 12 aeroxeradores de 180 metros de altura (105 de altura + 75 
de pá) e 327 apoios dunha LAT de 220 km. Isto cuestiona realmente a finalidade ecolóxica do parque pola lonxitude da liña. Non 
existe utilidade pública nin interese social algún nun proxecto que para evacuar a enerxía que produce ten que percorrer 12 conce-
llos, dos que 10 son da mesma provincia e os outros dous (Guitiriz e Xermade), doutra.  

➢ Prexuízos significativos e incompatibles coa Paisaxe e co Turismo. Afección paisaxística moi severa. Incremento 
do degradación da paisaxe sen precedentes dentro dunha paisaxe que debido ao illamento conserva aínda a súa 
esencia. Eólicos que infestan o Camiño de Santiago, roteiros e miradoiros. Degradación da paisaxe e descontex-
tualización do patrimonio. Afección severa ao turismo e á hostalería  

Existen varios lugares de interese e que sofren un impacto paisaxístico sen precedentes como a AEIP Serra de Forgoselo, na que 
está o ZEC Xubia – Castro, o Parque Natural Fragas do Eume, Pena de Eiriz e a Toca, preto do ZEC Xubia - Castro e a Serra do 
Forgoselo, A Pena do Traste e A Panda, dúas poboacións que van a sufrir un impacto visual importante e severo. Igual lle pasa ao 
núcleo de O Vilar e á Serra da Loba. A Serra da Loba é unha das serras máis importantes. A afección tamén resulta severa para o 
río Mandeo, que forma parte do ZEC Betanzos –Mandeo e para o núcleo de Muniferral. Tamén é grave a afección ao río Mendo e 
aos núcleos de Burricios e Mandaio. O Camiño de Santiago é afectado pola traza da liña de evacuación que o atravesa. Gravemen-
te afectadas resultan as poboacións de Penso, As Seixas, Xiao e os miradoiros de Monte Agudo e Coto da Forca. Os prexuízos son 
irreversibles desde o punto de vista paisaxístico. Prodúcese unha transformación dos usos dos chans non amparada legalmente. As 
familias que viven e residen nos núcleos rurais ven transformada a súa entorna, que pasa de mosaicos agrarios e forestais a unha 
paisaxe eólica industrial inzada de aeroxeradores e liñas de evacuación.	 

➢ Afección severa a Miradoiros:  

Alto de Monte Agudo, situado a 200 metros de pártea suroeste da poligonal e a uns 1.700 metros do aeroxerador máis próximo 
(AE06)   

Coto da Forca, situado dentro da poligonal no seu parte nordés a uns 600 metros do aeroxerador máis próximo (AE12).   
Miradoiro de San Antonio de Corveiro, situado a 4.200 metros de pártea noroeste da poligonal e a uns 5.100 metros do aeroxerador 
máis próximo (AE01).   
Punta Chirlateira, situado a 4.500 metros de pártea noroeste da poligonal e a uns 5.400 metros do aeroxerador máis próximo 
(AE01).   
Monte Esperón, situado a 7.700 metros de pártea suroeste da poligonal e a uns 8.300 metros do aeroxerador máis próximo (AE01).   
Miradoiro de Braxe, situado a uns 6.800 metros ao norte da poligonal e a uns 7.600 metros do aeroxerador máis próximo (AE12).   

Monte Ancos, situado a 12.000 metros de pártea suroeste da poligonal e a uns 13.000 metros do aeroxerador máis próximo (AE01).   
Alto de Campelo situado a 11.000 metros de pártea oeste da poligonal e a uns 12.000 metros do aeroxerador máis próximo (AE01).  
Alto da Faladoira situado a 12.700 metros da parte este de a poligonal e a uns 14.500 metros do aeroxerador máis próximo (AE13)   
No ámbito da LAT hai 6 miradoiros no buffer de 5 km., e sempre fose do buffer de 1 km.   
Os miradoiros son:   
Miradoiro de Monte de pena   
Miradoiro de Pico de Vales 
Miradoiro de Aranga 
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Miradoiro de Rodeiro 
Miradoiro de Monte Medela 
Miradoiro de Bandoxa   

➢ Afección severa ás Áreas recreativas:   

Outras zonas de interese en canto á avaliación son as áreas recreativas. Nas parroquias máis próximas, a unha distancia menor de 
5 km, temos as seguintes: 
Área recreativa O Castro: situada na poboación de Castrillón, no municipio de Cerdido. Sitúase a uns 1.000 metros do norte da poli-
gonal. 
Área recreativa Souto Grande: situada na poboación de Souto da Vila, no municipio de Moeche. Sitúase a uns 4.300 metros ao 
sueste da poligonal. 
Área recreativa O Baleo: situada na parroquia de Pantín, no municipio de Valdoviño. Sitúase a uns 2.900 metros ao oeste da poligo-
nal.   
Área recreativa O Rodo - Marnela: situada na poboación de Ou Rodo, no municipio de Valdoviño. Sitúase a uns 3.800 metros ao 
oeste da poligonal. 
Área recreativa Vilarrube: situada na poboación de Vilarrube, no municipio de Valdoviño. Sitúase a uns 1.100 metros ao oeste da 
poligonal. 
Área recreativa de Bardaos: situada na poboación de Bardaos, no municipio de San Sadurniño. Sitúase a uns 900 metros ao sur da 
poligonal.   
O tramo 4 da LAT é o que maior densidade presente no ámbito do buffer de 5 km., probablemente pola proximidade a poboacións e 
roteiros do Camiño de Santiago.  

➢ Prexuízos significativos para o patrimonio cultural e arqueolóxico. Descontextualización deste.	 

• Castro de Felgosas GA15025002 Felgosas Cerdido   

• Castro de Sete GA15025003 Castro Cerdido   
• Castro de Abade GA15049001 Abade Moeche   
• Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Juanferro Moeche   

• “Alto do Tesouro” TO15049(1) Juanferro Moeche   

• Mámoa de Penamoura GA15087031 Folgueiras Valdoviño   
• Mámoa da Campeira GA15087(1) Carveira Valdoviño   

• Romeaus RE15087002 Romeaus Valdoviño	 

• Igrexa parroquial de San Vicente de Vilaboa antiga A-01 A Igrexa Valdoviño   

• Igrexa parroquial de San Vicente de Vilaboa antiga A-01 A Igrexa Valdoviño   

• Casa Cuartel de Vilariño e conxunto A-02 Vilariño Moeche   

• Igrexa parroquial de Santiago Abade A-03 Abade Moeche   

• Cemiterio de Abade A-04 Abade Moeche   

• Fonte de Mila de Abaixo E-01 Abade Moeche   

• Fonte de Casanova E-02 Casanova Moeche   

• Alpendre de San Pedro E-03 San Pedro Valdoviño   

• Hórreo 1 de San Pedro E-04 San Pedro Valdoviño   

• Hórreo 2 de San Pedro E-05 San Pedro Valdoviño   

• Hórreo 3 de San Pedro E-06 San Pedro Valdoviño   

• Conxunto de hórreos de Camiño Grande E-07 Camiño Grande Valdoviño   

• Cruz de Vicente Gato E-08 Camiño Grande Valdoviño   

• Hórreos de Valdixe E-09 Valdixe Moeche Hórreo de Chao E-10 Chao Cerdido   

• Conxunto de hórreos de Regueiro de Abaixo   
• E-11 Regueiro de Abaixo Cerdido   

• Hórreos de Casaldaia de Abaixo E-12 Casaldaia de Abaixo Cerdido 

• Hórreo de Casaldaia de Arriba E-13 Casaldaia de Arriba Cerdido   

➢ Afección severa ao Camiño Vello a S. Andrés de Teixido. Descontextualización e degradación da paisaxe.  

“Camiño Vello” a San Andrés de Teixido. Un tramo do “Vello”, que vai desde Narón ata o santuario de San Andrés de Teixido, transita 
polo extremo W da poligonal do parque eólico. Este camiño xa era coñecido de antigo (no ano 1755 o Padre Sarmiento, escritor e 
monxe benedictino, xa describía este percorrido) e, aínda que descoñecemos a súa orixe, a presenza, entre outras, da Ermida de 
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Liñeiro ou Ermida da Fame como lugar de descanso e refuxio para os peregrinos, parece indicar unha orixe medieval da vía. O tra-
mo máis próximo á obra é o que discorre ao S da poboación Escola, a escasos metros do aeroxerador AE 1.  

➢ Afección severa ao Camiño de Santiago. Impacto significativo e severo para a hostalería e o turismo.   

O Camiño de Santiago, no Roteiro do Ferrol do Camiño Inglés, na súa Etapa 4 entre Betanzos e Hospital de Bruma, atravesa o tra-
zado da LAT, en concreto entre Santa Eulalia de Leiro e Santo Tomei de Vilacoba.  

➢ Afección severa ao Roteiro de Camelia:   

Outro dos atractivos turísticos é a rede de roteiros de Camelia, favorecidos polo clima húmido, temperaturas suaves e chans fértiles 
e ácidos que fan que o crecemento destas plantas converteuse nun reclamo turístico.   

No último tramo da LAT, á altura de Abegondo o trazado da LAT cruza unha dos roteiros de Camelias ao seu paso pola Estrada E-1.	 

➢ PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: sen avaliar.	 

☞ Prexuízos significativos e irreversibles 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 amortiguador ao reter substancias, protexe as augas subterráneas e superfi-
ciais contra a penetración de axentes nocivos e transforma compostos orgánicos descompoñéndoos ou modificando a súa estrutura 
conseguindo a mineralización.  

A implantación dos eólicos proxectados dos parques eólicos Mistral e Nordés alteraría os ciclos bioxeoquímicos dos chans. A degra-
dación que sofren os chans supón unha ameaza á capacidade deste recurso para satisfacer 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 
nutritiva e imprescindible para manter a produtividade da terra. Certos usos do chan, como as cimentacións eólicas, diminúen de 
forma drástica o contido de materia orgánica do chan. As remocións de toneladas de terra que esixe a implantación do parque eólico 
proxectado non é cuestión menor e eses chans non se van a recuperar polo que nun futuro, no caso de implantarse, teremos unha 
gran área de chan desertificada e erosionada de terro infértil.  

Coa implantación das cimentacións dos parques, as escavacións e remocións de toneladas de terras durante a súa instalación, eli-
mínase a materia orgánica dos chans e pérdese a produtividade destes. Non só se produce un cambio de usos (agrícolas de cultivo, 
de pasteiros ou forestais). Tamén se produce unha transformación urbanística non amparada legalmente, ao quedar os chans ero-
sionados e perder de forma irreversible a súa produtividade orixinaria.  

A Lei do chan de Galicia aposta na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do 
chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda. Así o indi-
ca literalmente:  

“A Lei do chan aposta pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao 
dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”.  

O artigo 31 da citada lei referido a “Concepto e categorías” establece:  

“1. Terán a condición de chan rústico:  

a) Os terreos sometidos a algún réxime de especial protección, de conformidade coa lexislación sectorial de protección do dominio 
público marítimo-terrestre, hidráulico ou de infraestruturas, ou coa lexislación sectorial de protección dos valores agrícolas, gandei-
ros, forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais”.  

Así, o artigo 34 da Lei 2/2006 do chan de Galicia indica respecto ao “Chan rústico de especial protección” que:  

“4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos ré-
ximes de forma complementaria”, pero entendendo en base ao indicado na exposición de motivos da lei, que no caso de non poder 
complementarse prevalecerá aquel que máis protexa o chan rústico e en ningún caso, aquel que poida alterar de forma irreversible a 
funcionalidade deste como é o caso das infraestruturas eólicas proxectadas.  

De feito, o artigo 35.2 indica que: “Os restantes usos en chan rústico son usos prohibidos”, sobre todo aqueles que alteren de forma 
irreversible a súa funcionalidade, como é o caso das remocións de terra descritas nos proxectos eólicos Mistral e Nordés.  

Conclusión:  

Os parques eólicos Mistral e Nordés e as súas respectivas infraestruturas de evacuación son incompatibles cos usos e a fertilidade 
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 desertifi-
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cación da área afectada, xa que, a perda da cuberta vexetal e dos humidais converte aos chans nun recurso natural non renovable e 
finito perdendo a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible.  

PARQUE EÓLICO MISTRAL.- IMPACTO SOCIOECONÓMICO PARA AS FAMILIAS QUE VIVEN E RESIDEN NOS NÚCLEOS 
RURAIS AFECTADOS. IMPACTO NON AVALIADO POLA MERCANTIL PROMOTORA.  

A mercantil promotora obvia o impacto das infraestruturas eólicas sobre as economías das familias que viven e residen nos núcleos 
rurais afectados.  

Afeccións sobre as pradeiras que sen dúbida afectarán ás cabanas gandeiras das propiedades. Afección ás pradeiras e por conse-
guinte na economía das familias que viven e residen nos núcleos afectados polo proxecto eólico. Este proxecto afecta de maneira 
moi significativa e severa ás economías familiares que viven e residen nos núcleos rurais afectados. Impactos non avaliados pola 
mercantil promotora. 

A mercantil promotora obvia a importancia madeireira e forestal da zona afectada polo proxecto eólico e que constitúe a base das 
economías das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados. O proxecto eólico fragmenta as explotacións forestais 
afectando á calidade destas e elimina superficie arborada co conseguinte impacto económico. 

PARQUE EÓLICO NORDÉS   

Zona da LAT á beira do Parque Natural Fragas do Eume  
  
Afección ás pradeiras e por conseguinte na economía das familias que viven e residen nos núcleos afectados polo proxecto eólico. 
Este proxecto afecta de maneira moi significativa e severa ás economías familiares que viven e residen nos núcleos rurais afecta-
dos. Impactos non avaliados pola mercantil promotora.  A paisaxe de mosaicos agrarios e forestais transformaríase nunha paisaxe 
industrial con predominancia de aeroxeradores e liñas de alta tensión.  
  
Afección a “valo” de cachotería que, ademais de producir unha separación de parcelas indica o límite municipal entre os concellos 
de Valdoviño e Cerdido. Esta estrutura veríase afectada directamente pola zapata do aeroxerador AE 6.  

VALADOS DE PEDRA SECA declaración xenérica como Patrimonio da Humanidade, realizada pola UNESCO no 2018, po-
ñendo de manifesto as ricas e abundantes tipoloxías existentes en Galicia, marcando propiedades, delimitando camiños, curros... 
Os valados de pedra por tanto deben conservarse na súa integridade.   

Afección severa a hábitats prioritarios e de interese comunitario. Vulneración flagrante da Directiva de Hábitats	.	

4.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLOS PARQUES EÓLI-
COS MISTRAL E NORDÉS E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS DE EVACUACIÓN 

A mercantil promotora propón a modificación de cualificación urbanística e regulación detallada do uso pormenorizado para 
recalificalo como chan rústico de especial protección de infraestruturas.  

De acordo co previsto no Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, cando un terreo, polas súas característi-
cas, poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial protección, aplicaranse os distintos réximes de forma com-
plementaria, prevalecendo aquel que outorgue unha maior protección (que neste caso non é o chan de infraestruturas). Polo tanto, 
desde o punto de vista urbanístico os proxectos eólicos son incompatibles. A promotora pretende unha recalificación ur-
banística non amparada legalmente en relación ao chan rústico de protección forestal, chan rústico de protección das au-
gas, o chan rústico de protección paisaxística e o chan rústico de protección de espazos naturais. “Artigo 34.4. Cando un 
terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma 
complementaria”.  

Ao anterior hai que engadir a prevalencia da protección ambiental do Artigo 2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade.  

“Artigo 2. Principios.  Son principios que inspiran esta lei:  
f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia”.  

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio 
de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Hai hábitats prioritarios e hábitats de inter-
ese comunitario pero ambos os dous tipos gozan da protección do artigo 2 desta directiva, isto é:  

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir 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 Directiva 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 Directiva 92/43/CEE 
do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Non poden 
ser, por tanto, nin eliminados, nin degradados. A normativa citada indica expresamente que estes hábitats deben ser con-
servados e manterse nun estado de conservación favorable.  
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4.- 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 prevalen-
cia.  

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. En virtude do anterior,	SOLICITA:  

1.- A anulación do procedemento de Avaliación Ambiental e de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Mistral de 100,8 
MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia de Lugo e do Parque Eólico Nordés de 67,2 MW e a súa infraestrutura de 
evacuación nas provincias da Coruña (Código do proxecto: Peol-334 AC), por non publicarse o correspondente anuncia no Boletín 
Oficial da Provincia de Lugo, tal e como se alega na primeira das alegacións.	 

2.- A anulación do procedemento debido a que no proxecto se recolle un trazado da infraestrutura de evacuación que non ten en 
conta as 3 alternativas contempladas no documento preliminar do proxecto “Subestación eléctrica de Abegondo 400/220 kV”  (códi-
go de proyecto 20160106) de REE, e se inclina claramente por unha delas, nun caso que podería dar lugar a sospeitas de informa-
ción privilexiada non dispoñible para o público en xeral. Con data 6 de abril de 2017, o órgano ambiental, a Dirección Xeral de Cali-
dade e Avaliación Ambiental do Ministerio de Transición Ecolóxica e do Reto Demográfico do Goberno de España emitiu o corres-
pondente documento de alcance 	do estudo de impacto ambiental do proxecto, sen que o procedemento tivese continuidade ata a 
día de hoxe. Polo tanto, debe anularse o procedemento ante a falta dun elemento esencial como o a publicidade sobre o empraza-
mento definitivo da devandita subestación.	 

3- O rexeitamento do Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque  
Eólico Mistral de 100,8 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia de Lugo e do Parque Eólico Nordés de 67,2 MW e a 
súa infraestrutura de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo (BOP A Coruña número 161, 25 DE AGOSTO DE 2021. Código 
do proxecto: PEol-334 AC), e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais e paisaxísticos 
presentes na área de afección do proxecto e a falla de licencia social. Os proxectos eólicos e as súas infraestruturas de evacuación 
afectan a numerosos núcleos de poboación dispersos polo territorio e a afección é directa para as familias que viven e residen neses 
núcleos rurais afectándolles ao seu medio de vida, a súa economía (explotacións agro –gandeiras, madeireiras e forestais) e sobre 
todo afectándolles ao seu benestar individual de cada ser humano e ao benestar colectivo das familias. A afección a este benestar 
individual e colectivo foi obviado pola mercantil promotora. 	 

4.-Sirvan as presentes alegacións como notificación previa deste asunto, que vai a ser oportunamente ratificada para o caso de pro-
greso da solicitude relativa aos parques eólicos Mistral e Nordés (código dos proxectos: Peol-334 AC) e progreso das mesmas, de-
bendo os promotores enfrontarse aos procedementos xudiciais que se inicien (contencioso-administrativos e penais), así como, ás 
indemnizacións que procedan, con responsabilidade subsidiaria de quen autoriza sen ter en conta os defectos dos que se lle pon en 
coñecemento.	 

5.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal. Téñase en conta que ademais dunha im-
presionante 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. 	 

6.- Téñase en conta que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está adaptado a actual normativa 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 vulnerán-
dose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das normas e principio de seguridade xurídica). Por outra ban-
da, os parques eólicos Mistral e Nordés e a súas infraestruturas de evacuación tampouco se integran na planificación sectorial gale-
ga e vulnera de maneira flagrante a protección da Rede Natura 2000.	 

7.- Teñan en conta que en consonancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera indefensión para a cida-
danía como:	 

● Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á in-
formación 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 auto-
ridades públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa.  
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● 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)  

● 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.  

8.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de cultura, se informe sobre 
da compatibilidade dos proxectos das estacións eólicas MISTRAL E NORDÉS e as súas infraestruturas de evacuación cos valores 
culturais, paisaxísticos e ambientais da área de afección.	 

9.- Que por parte da Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz da exposición 
de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico e a incompa-
tibilidade deste, dentro da superficie afectada polas poligonais dos parques eólicos Mistral e Nordés e as súas infraestruturas de 
evacuación, en tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera 
emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kyoto e realiza unha contribución importante ao PIB galego. 	 

10.- Información sobre das axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora Greenalia Wind Power e as empresas filiais 
do mesmo grupo empresarial ou clúster, tanto do Estado español como do Banco Europeo de Inversións ou calquera outra Adminis-
tración pública para o desenvolvemento dos parques eólicos MISTRAL E NORDÉS.	 

11.- 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 particu-
lares; 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 ca-
racterísticas formais dos lugares que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluído o goberno de España, ten dereito a degradar o valor 
paisaxístico 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 existe un rexeitamento social 
expreso e masivo aos parques eólicos Mistral e Nordés e as súas infraestruturas de evacuación. Non se pode transformar unilate-
ralmente por mor do interese dunha empresa as paisaxes agrarias, forestais e culturais e o medio de vida das familias en paisaxes 
industriais e polígonos eólicos que só benefician a empresas como é o presente caso.	 

12.- Que por parte do ICOMOS se avalíe e informe o grao de compatibilidade do Camiño de Santiago de Compostela cos parques 
eólicos relacionados cos parques eólicos Mistral e Nordés e as súas infraestruturas de evacuación e os demais parques eólicos ins-
talados ou en tramitación na mesma área xeográfica.	 

13- Que por parte do Comité Científico da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo se emita informe sobre da 
compatibilidade e prevalencias dos usos dos proxectos das estacións eólicas Mistral e Nordés e as súas infraestruturas de evacua-
ción cos valores propios das áreas de afección dos proxectos e merecedores da máis alta consideración aos efectos de seren in-
cluídos dentro da figura de protección Reservas da Biosfera, tendo en conta que no mesmo ámbito xeográfico existen outros par-
ques eólicos en tramitación.		

      En ___________________, na data _______________________ 

      

Asinado  

(Nome) 
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FOLLA DE AUTORIZACIÓN 

Don/Dña  __________________________________________ 


Con DNI   _____________________________________ 


Autorizo a   ____________________________________ 

A presentar esta alegación no meu nome. 

Asinado: 
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