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A: Xefatura Territorial na Coruña 
da Vicepresidencia Segunda e 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación 
 
rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar 

15071 A Coruña 

 

Expediente: IN408A 2020/30  

 

Asunto: Alegacións á solicitude de autorización administrativa previa, a declaración 

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

a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e 

o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Vilacova. 

 

__________________________________, con DNI número ____________________, con 
domicilio en _____________________________________________________________, 
actuado en nome propio, e en virtude dos dereitos que lle confire a Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ante esa Xefatura Territorial 
comparece, e mediante o presente escrito, como mellor proceda en Dereito, EXPÓN: 

 Quen comparece é usuaria e participante activa das actividades que se desenvolven 
na Área Conservada por Pobos Indíxenas e Comunidades Locais (ICCA) de Froxán 
incluída co N.º 555625762na Base de Datos Mundial de Área Protexidas do 
Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente no Rexistro Internacional de 
Indigenous and Community Conserved Areas (ICCA) do PNUMA World 
Conservation Monitoring Centre, ostentando intereses lexítimos que poden resultar 
afectados por unha resolución (art. 4.1 da Lei 39/2015) que que pode implicar 
efectos adversos sobre o ambiente e a ICCA de Froxán da que é usuaria e partícipe, 
de modo que “non lle é indiferente o resultado del proceso, se non que pode resultar 
nun perxuizo para quen comparece (vid. STS de 4-7-2014, rec. 317/2013). 

 No DOG de 19 de novembro de 2021, publícase Acordo do 10 de novembro de 
2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública 
a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, 
en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización 
administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de 
interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Vilacova. 

 No no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa 
e Innovación, a través da ligazón https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-
eolico/vilacoba, indícase que o “Prazo para remitir achegas/opinións: 22/11/2021 - 
07/01/2022”, atendendo a que a información se fixo pública na primeira data. 

 Dentro do prazo establecido, en tempo e forma, dase traslado á Administración as 
ALEGACIÓNS e ADVERTENCIAS que se indican a seguir: 

 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/vilacoba
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/vilacoba
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ALEGACIÓNS 
 

1) O promotor non dispón dos permisos de acceso e conexión ás 
redes de transporte e distribución segundo o disposto no art. 
53.1.a da Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico e no 
art. 29.2 da  Imposibilidade de continuar co procedemento.  

 

O art. 53.1a) da Ley 24/2013 establece que: 

1. Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, 

producción y líneas directas contempladas en la presente ley o modificación de las existentes 

se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas: 

a) Autorización administrativa previa, que se tramitará con el anteproyecto de la instalación 

como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de impacto 

ambiental, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, y otorgará a la 

empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas 

condiciones. 

La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su 

titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de 

transporte o distribución correspondientes. 

 

Pola súa parte, o art. 29.2 da 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 

aproveitamento eólico en Galicia establece que: 

“2. Solo se podrá solicitar el inicio de un procedimiento de autorización administrativa 

previa y de construcción de un parque eólico si la persona solicitante y el parque 

eólico cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 30, 31 y 32, así como si 

cuentan con el permiso de acceso a la red de transporte y distribución. No serán 

admitidas aquellas solicitudes que incumplan estos requisitos.” 

Mentres que no art. 33.18 da mesma lei indícase que: 

“18. Asimismo, deberá acreditarse la obtención del permiso de acceso y conexión a la 

red de transporte o distribución, según corresponda, previamente al otorgamiento de 

la autorización administrativa previa y de construcción.” 

No expediente de referencia obra escrito asinado en 15/07/2020 pola representante de 

Villar Mir Energía, S.L.U, emitido en resposta a requerimento da Dirección Xeral de Enerxía 

e Minas recibido pola referida mercantil en 02/07/2020 para a “2. Acreditación de haber 

obtenido los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución según 

lo dispuesto en el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.” 

No oficio de resposta, Villar Mir Energía limítase a indicar que “Adjuntado a esta carta se 

incluye informe de acceso de REE de fecha 17 de febrero de 2020, donde se otorga acceso 

al PE Vilacoba en la SET Lousame.” 

Non obstante, como no seu momento sen dúbida comprobou a Administración, o informe 

de 17/02/2020 emitido pola Directora de Desarrollo del Sistema de RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA S.A.U. referíase á comunicación de actualización de acceso coordenado á rede 
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de transporte na subestación de Lousame 220 kV para o PE Vilacoba (23 MW), proposto 

por Villar Mir Energía, S.L.U, e o PE O Vao (23 MW), proposto por Green Capital 

Development XXIV, S.L. No seu momento, REE requeriu aos proponentes para que 

achegaran “planteamiento de los proyectos concurrentes ajustado al margen de capacidad 

adicional admisible en dicho nudo (23 MW para generación eólica).” 

Villar Mir Energía, S.L.U. comunicou en 13/02/2020 a REE a inexistencia de acordo con 

Green Capital Development XXIV, S.L. para achegar proposta axustado á marxe de 

capacidade adicional admisible na subestación de Lousame 220 kV. De modo que no 

referido informe de REE, a potencial nominal (PNOM) outorgada ao PE Vilacoba é de 11,5 

MW, como se reflexa na Táboa 2 do informe: 

 

Do anterior derívase que cando en 14/02/2020 Villar Mir Energía, S.L.U. presenta a 

solicitude de autorización mediante modelo normalizado IN408A para unha potencia 

nominal de 23 MW, era plenamente consciente que nin tiña nin podería vir a ter 

permiso de acceso e conexión á rede de transporte prevista. A pesar diso, en ningún 

momento alterou a potencia nominal do proxecto para a verdadeiramente outorgada. 

O oficio de resposta de 15/07/2020 da representante de Villar Mir Energía, S.L.U, emitido 

en resposta a requerimento da Dirección Xeral de Enerxía e Minas recibido pola referida 

mercantil en 02/07/2020 para a “2. Acreditación de haber obtenido los permisos de acceso 

y conexión a las redes de transporte y distribución según lo dispuesto en el artículo 53.1.a 

de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico” é constitutivo de infracción por 

constituir inexactitude ou falsidade nos datos presentados á Administración. 

De feito, 4 días antes de presentar a solicitude de autorización ante a Xunta de Galicia, en 

10/02/2020, Villar Mir Energía, S.L.U. interpuxo ante Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia un conflicto de acceso, inicialmente, frente á comunicación de REE na que 

se manifestaba a voluntade de repartir a capacidade disponible no nó de Lousame 220 kV 

entre Villar Mir Energía, S.L.U. e Green Capital Development XXIV, S.L., e posteriormente, 

mediante ampliación do obxecto de conflicto formulada 09/03/2020, frente ao informe de 

asignación de capacidade por REE de 17/02/2020, conforme referido na súa táboa 2.  

En 10/07/2021, a Sala de Supervisión Regulatoria da Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia dictou resolución no sentido de “Desestimar la pretensión de VILLAR MIR 

ENERGÍA, S.L. y ratificar la asignación de capacidad en el nudo de Lousame 220 kV 

realizada por REE en su comunicación de 17 de febrero de 2020”, considerando correcta a 

actuación de REE explicitada nos fundamentos da mesma: 

“Vencido el plazo sin acuerdo entre los particulares, REE, en ejercicio de sus funciones 

legalmente establecidas y siguiendo el criterio adoptado por esta CNMC, procede a “un 

reparto de la capacidad disponible proporcional a lo solicitado por las empresas”. Así, 

considerando que ambos promotores habían solicitado acceso 23 MW para cada una de sus 

instalaciones, REE asigna 11,5 MW para Vilacoba y la misma cantidad para O Vao.” 
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En base ao exposto, non pode a Administración outorgar autorización administrativa 

de instalación de xeración ao PE Vilacoba de 23 MW por non ter obtido o promotor 

previamente os permisos de acceso e conexión á rede de transporte. 

A pesar de que o promotor sabía que non tiña permiso para PNOM de 23 MW desde antes 

da súa solicitude de 14/02/2020, fíxoa e mantivo ata o momento presente a tramitación. 

Pola súa parte, a Administración é perfectamente coñecedora, polo menos desde 

15/07/2020, atendendo ao oficio desa data da representante de Villar Mir Energía, 

S.L.U, que o promotor carecía de permiso de acceso e conexión, a pesar do que 

mantivo a tramitación ata o momento presente, a sabiendas da súa ilegalidade. O cal, 

a xuízo desta parte, podería ser constitutivo dun delito de prevaricación. Os motivos 

aparentes deste proceder serán expostos na alegación seguinte. 

 

2) Imposibilidade de continuar o trámite á vista do réxime de 
caducidades previsto no RDL 23/2020, de 23 de junio, por el que se 
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica. 

 

O citado RDL 23/2020 regula as condicións para manter o acceso e conexión ás redes de 

transporte e distribución de electricidade, atendendo á viabilidade técnica e á solidez dos 

proxectos, en función do cumprimento dos sucesivos fitos administrativos que son 

necesarios para a autorización e execución dos mesmos. O RD establece que, logo da 

obtención do permiso de acceso (que, lembramos, o promotor nin tiña nin ten para a 

potencia nominal do proxecto), este debía “acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos 

administrativos en unos plazos no superiores a los estipulados a continuación”: 

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses. 

2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses. 

3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. 

4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses. 

5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. 

O anterior evidencia a imposibilidade de tramitar o presente proxecto en ausencia de 

permiso de acceso, pois esta é condición necesaria e imprescindible para os restantes 

trámites e fitos administrativos. O artigo 1.2 do referido RDL só deixaba unha vía aberta 

para o caso do promotor do PE Vilacoba: 

“No obstante lo anterior, los titulares de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y 

conexión que hubieran obtenido tales permisos en fecha posterior al 27 de diciembre de 

2013, y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y aquellos que, habiéndolo 

solicitado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, aún no los 

hubieran obtenido, podrán renunciar a sus permisos de acceso y conexión o, en su 

caso, a la solicitud presentada, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en 

vigor de este real decreto-ley, procediéndose a la devolución de las garantías 

económicas presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de transporte 

y distribución. Dicha renuncia será comunicada por el órgano sustantivo al órgano 

ambiental para que proceda a dictar resolución de terminación del correspondiente 

procedimiento.” 
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Villar Mir Energía, S.L.U. efectivamente solicitou o permiso de acceso antes da entrada en 

vigor do RDL 23/2020, pero non solicitou a renuncia voluntaria no prazo de tres meses 

estipulado, polo que tampouco corresponde a devolución das garantías económicas 

presentadas. 

Aínda que en 23/09/2020, o Director Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

D. ÁNGEL BERNARDO TAHOCES, emite informe indicando que o promotor cumpría as 

condicións establecidas no RDL 23/2020, en particular o de ter unha “Solicitud presentada 

y admitida de la autorización administrativa previa” 6 meses despois da obtención do 

permiso de acceso, é falso que se cumpriran as condicións, polo que non podería en ningún 

caso terse como admitida a autorización administrativa previa. Por todo o anterior, e a pesar 

de que non existe en realidade un permiso de acceso, operarían en todo caso a prescrición 

de caducidade establecida no RDL 23/2020. 
 

3) Nulidade do procedemento por prescindir total e absolutamente do 
procedemento de aprobación autorización administrativa de 
instalación de xeración. 

 

O presente procedemento, como se viu, ao tramitarse en ausencia do prescriptivo 

permiso de acceso, está “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido”, de modo que incurre nos preceptos de nulidade contemplados no 

Art. 62 da Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Isto fai que calquera acto que veña adoptarse no presente 

procedemento que non sexa o da súa terminación e arquivo, polos motivos expostos, estará 

incurso nos motivos de nulidade de pleno dereito causados por actos dictados prescindindo 

total e absolutamente do procedemento administrativo legalmente establecido. 
 

4) Incapacidade técnica e económica do promotor. Proxecto 
especulativo incardinado na tentativa de venda de “activos”. 

 

O promotor do proxecto é Villar Mir Energía, S.L.U. Un mes antes de iniciarse o trámite de 

información pública, en 20/10/2021, o xornal El Confidencial1 publicaba a noticia: 

 

                                                           
1 https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-10-20/villar-mir-santander-venta-division-energia_3309293/  

https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-10-20/villar-mir-santander-venta-division-energia_3309293/
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A noticia indicaba: 

“La familia Villar Mir profundiza en su proceso de desinversión y pone a la venta su 

división de energía. Según confirman diversas fuentes del mercado a El Confidencial, el 

'holding' industrial ha encargado a Banco Santander la búsqueda de potenciales inversores 

para su conglomerado compuesto por activos de generación así como su comercializadora 

de luz y gas, denominada Energya VM.” 

Esta noticia debe porse en relación con outras publicadas nos meses previos e que dan 

conta da situación económica crítica do promotor: 

 29/03/2019: “Villar Mir, auge y caída del marqués de la corrupción” (Invertia).2 

 29/06/2019: “El ocaso de Villar Mir” (El Progreso).3 

 21/05/2020: “El fin de la era Villar Mir en OHL, entre deudas y corrupción” (Proceso).4 

 14/08/2020: “Villar Mir: los 494 millones que debe el marqués” (El Mundo).5 

 29/10/2020: “Villar Mir bordea la quiebra y plantea un nuevo ajuste en las plantas de 

Ferroatlántica” (La Opinión A Coruña).6 

 09/04/2021: “El Grupo Villar Mir pide un rescate de 240 millones a la SEPI” (Público).7 

 06/11/2021: “Las dos caras de los Villar Mir: endeudados hasta las cejas con una fortuna de 

900 millones” (Invertia).8 

O anterior evidencia a incapacidade económica do promotor de cumprir o indicado no seu 

estudo económico, cando afirma: 

“Como se ha visto previamente, la inversión total prevista asciende a 29.166.054,63 € 

considerando el parque e inversiones adicionales. Esta cantidad será aportada por la 

sociedad propietaria de la planta en un 40 %. Para el resto de la inversión se considera una 

financiación a 2% a devolver a cuota constante durante los 18 primeros años de operación.” 

O proxecto é presentado por una sociedade mercantil que está en venda, sen recursos 

económicos, cuxa matriz está quebrada e fortemente endebedada, sen capacidade real 

para executar este proxecto. Así, o único obxecto deste proxecto é obter a aparencia dun 

“activo” que poida mellorar a venda da sociedade promotora, anunciada en 20/10/2021. 

É evidencia do anterior o feito de que, como se indicou, este proxecto sométese a 

información pública sen tan sequera contar con permiso de acceso e conexión á rede, e ser 

portanto inviable. E sométese cando a Administración, e os funcionarios e autoridades 

actuantes, coñecen este extremo, para que a empresa promotora poida presentar o 

presente proxecto a potenciais compradores como un “activo”, cando non é máis que un 

proxecto imposible sustentado na simulación, tanto por parte do promotor como da 

Administración, de que se conta co permiso de acceso e conexión, o que é falso. 

                                                           
2 https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20190329/villar-mir-auge-caida-marques-
corrupcion/386712642_0.htm 
3 https://www.elprogreso.es/blog/julian-rodriguez-zona-franca/el-ocaso-de-villar-
mir/201906222209101383592.html  
4 https://www.proceso.com.mx/economia/2020/5/21/el-fin-de-la-era-villar-mir-en-ohl-entre-deudas-corrupcion-
243303.html  
5 https://www.elmundo.es/loc/famosos/2020/08/14/5f344dc1fdddfff35d8b45f2.html  
6 https://www.laopinioncoruna.es/economia/2020/10/29/villar-mir-bordea-quiebra-plantea-23390675.html  
7 https://www.publico.es/economia/grupo-villar-mir-pide-rescate-240-millones-sepi.html  
8 https://www.elespanol.com/invertia/empresas/construccion-infraestructuras/20211106/caras-villar-mir-
endeudados-cejas-fortuna-millones/624937866_0.html  

https://www.elprogreso.es/blog/julian-rodriguez-zona-franca/el-ocaso-de-villar-mir/201906222209101383592.html
https://www.elprogreso.es/blog/julian-rodriguez-zona-franca/el-ocaso-de-villar-mir/201906222209101383592.html
https://www.proceso.com.mx/economia/2020/5/21/el-fin-de-la-era-villar-mir-en-ohl-entre-deudas-corrupcion-243303.html
https://www.proceso.com.mx/economia/2020/5/21/el-fin-de-la-era-villar-mir-en-ohl-entre-deudas-corrupcion-243303.html
https://www.elmundo.es/loc/famosos/2020/08/14/5f344dc1fdddfff35d8b45f2.html
https://www.laopinioncoruna.es/economia/2020/10/29/villar-mir-bordea-quiebra-plantea-23390675.html
https://www.publico.es/economia/grupo-villar-mir-pide-rescate-240-millones-sepi.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/construccion-infraestructuras/20211106/caras-villar-mir-endeudados-cejas-fortuna-millones/624937866_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/construccion-infraestructuras/20211106/caras-villar-mir-endeudados-cejas-fortuna-millones/624937866_0.html
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Alén destes elementos relativos ao promotor, é importante sinalar que o estudo de 

viabilidade económica tamén parte de asuncións pouco plausibles como que “Se ha 

considerado un precio de venta de la energía producida de 50,00 €/MWh, durante toda la 

vida del parque.” Se ben esta estimación podería sevir para analizar unha situación estática 

do mercado, e apesar da conxuntura actual, todo indica que a pretensión dun prezo de 

venta de 50 €/MWh durante a toda vida útil do parque non é plausíbel e está moi por encima 

das cifras que presentan os estudos a medio e longo prazo. O propio Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC) e outras publicaciones científicas pronostican para 

o periodo 2020-2030 una deflación progresiva nos custos de produción eléctrica que 

redundarán nunha reducción nos prezos do mercado maiorista (e.g. o intervalo 30-35 

€/MWh será máis realista como escenario típico a 12-20 anos). 

O estudo de rendabilidade considera tamén que estará “funcionando todos los años un total 

de 3.650 horas equivalentes a potencia nominal”, o que non parece un factor de carga 

realista de compararse con outros parques eólicos de similares características (o PE Treito, 

dos que máis horas equivalentes ten, só en anos excepcionais supera as 3.000 horas). O 

“estudo” do recurso eólico son menos de 40 palabras, sen indicación de fontes de datos: 

 

A normativa esixe que o emprazamento dos parques eólicos está condicionado ao 

coñecemento do recurso eólico obxecto de aproveitamento, en base a datos históricos 

suficientemente contrastados e obtidos específica e puntualmente no emprazamento (no 

mínimo un ano completo de medicións) e contrastados con outras medicións, feitas nos tres 

anos previos. O promotor non instalou ningún sistema de medición, a pesar de que no 

Rexistro Eólico de Galicia consta a petición de instalación dunha torre metereolóxica. 

Considerando os feitos relativos á empresa promotora e á ausencia de estudos que 

demostren un adecuado ao coñecemento do recurso eólico obxecto de aproveitamento, 

todo parece indicar que se trata dun proxecto puramente especulativo sen viabilidade 

real, e que por tanto debería ser rexeitado pola Administración, dando por terminado e 

arquivando o presente procedemento. 
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5) Tentativa de enriquecemento mediante accións por lucro cesante. 
 

É públicamente coñecida a estratexia das empresas do grupo matriz do promotor de 

procurar un enriquecemento a través de accións xudiciais contra as Administracións 

públicas por lucro cesante. Ilustran esta estratexia casos ben coñecidos pola Xunta de 

Galicia, como foron o dos saltos hidroelétricos do Xallas ou a mina de Serrabal. Sirvan as 

seguintes noticias do diario Economía Digital como exemplo: 

“Siempre el mismo modus operandi. Los pelotazos de Villar Mir se han articulado a través 

de todo un rosario de reclamaciones en gran medida planteadas para lograr indemnizaciones 

del Estado y de la Xunta en cuanto veía que cualquier decisión administrativa podía resultar 

lesiva para sus intereses. 

Cuando la Xunta decidió revocar el permiso que habilitaba a la compañía para secar el río 

Xallas llevando el caudal ecológico a la mínima expresión, el equipo de abogados de Villar 

Mir decidió reclamar en concepto de daños para Ferroatlántica nada menos que 57,2 

millones de euros.” 9 

“Villar Mir, que tiene por costumbre reclamar cuando se siente injustamente perjudicado, 

pidió hasta 895 millones por el lucro cesante de la explotación, iniciando una deriva judicial 

muy prolongada en el tiempo que acabó con derrota. 

Una de esas batallas coleaba todavía en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que 

desestimó la reclamación del empresario por valor de 71,1 millones de euros por las 

expropiaciones de terreno practicadas. 

La tesis de Ramsa era que no se había estimado la prórroga de 30 años de explotación de 

la mina, a su juicio concedida por silencio administrativo; que los recursos afectados eran 

mayores de los calculados y que la expropiación había originado sobrecostes para la 

empresa no valorados en el justiprecio, 347.000 euros que, finalmente, fueron los únicos que 

acabaron en el bolsillo de Villar Mir.”10 
 

Os perxuizos sociais destas accións tamén son coñecidas: 

“Ochenta mil metros cuadrados de un filón de cuarzo impiden desde hace más de tres 

años la ejecución de 13 kilómetros del AVE gallego. La polémica que rodea a este tramo 

ha dado un nuevo giro de tuerca después de que el Ministerio de Fomento acusase al dueño 

de la mina, Juan Miguel Villar Mir, y a su constructora (OHL) de dilatar las accidentadas 

obras de la alta velocidad en Cataluña para cobrar más por este yacimiento situado cerca 

de Santiago de Compostela, entre los ayuntamientos de Vedra y Boqueixón, y por el que 

tiene que transcurrir el AVE con destino a Madrid. 

La explotación de Serrabal ha protagonizado en los últimos años una batalla política, en la 

que el PSOE ha acusado al PP de pergeñar cuando estaba en el poder un pelotazo 

económico en connivencia con el ex ministro Villar Mir, quien exigió el cambio de trazado 

para que no afectase a su mina (que gestiona la firma Ramsa); en caso contrario, 

amenazaba con un pago por el lucro cesante de parte del yacimiento de 895 millones de 

euros, una cantidad con la que casi se podría construir el corredor ferroviario Santiago-

Ourense.”11 

                                                           
9 https://www.economiadigital.es/empresas/el-ultimo-pelotazo-del-marques-de-villar-mir_188795_102.html  
10 https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/villar-mir-pierde-una-demanda-de-71-millones-por-las-
expropiaciones-del-ave-a-galicia_375963_102.html  
11 https://www.farodevigo.es/galicia/2007/11/18/serrabal-mina-bloquea-ave-gallego-18084764.html  

https://www.economiadigital.es/empresas/el-ultimo-pelotazo-del-marques-de-villar-mir_188795_102.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/villar-mir-pierde-una-demanda-de-71-millones-por-las-expropiaciones-del-ave-a-galicia_375963_102.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/villar-mir-pierde-una-demanda-de-71-millones-por-las-expropiaciones-del-ave-a-galicia_375963_102.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2007/11/18/serrabal-mina-bloquea-ave-gallego-18084764.html
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Evidencia o despregue desta estratexia por parte do promotor o oficio de 18/09/2020 da 

representante de Villar Mir Energía, S.L.U., dirixido á Dirección Xeral de Enerxía e Minas, 

no que se indica: 

“SEXTO.- Por todo lo anterior, a nuestro entender, es evidente que VME ha cumplido 

diligentemente sus obligaciones en lo que a la presentación de la solicitud de autorización 

administrativa del Parque Eolico VILACOBA concierne, con estricta observancia de los 

requisitos a tal fin exigidos en la Ley 8/2009 y, más aún, ha presentado dicha solicitud y su 

documentación aneja con antelación más que suficiente al vencimiento del plazo señalado 

en el RDL 23/2020, no tiene el deber jurídico de soportar ni unos ni los otros daños, que 

vendrían causalmente determinados por una indebida demora en la tramitación de su 

solicitud por parte de esa Dirección General de Energía y Minas, que no le es en modo 

alguno imputable. 

Obviamente, en el supuesto de que tales daños se produjeran finalmente, VME se 

reserva expresamente el derecho de reclamar la correspondiente responsabilidad 

patrimonial a esa Administración, al concurrir todos y cada uno de los presupuestos 

a tal fin exigidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015. Y ello sin perjuicio de las acciones 

que, eventualmente, pudiera hacer valer contra los actos que eventualmente declaren 

la caducidad del respectivo permiso de acceso o dispongan la eventual ejecución de 

las garantías constituidas. 

Por todo lo expuesto, mi representada SOLICITA de esa Dirección General de Industria y 

Minas que, en evitación de los referidos indebidos y antijurídicos perjuicios (que pueden 

acarrear la reclamación de responsabilidad patrimonial a esa Administración) proceda 

sin más demora y, en todo caso, antes del 24 de septiembre de 2020 a dictar y notificar 

INFORME DE ADMISIÓN DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA DEL 

PARQUE EOLICO VILACOBA de 23 MW, a los efectos de acreditar su conformidad respecto 

del RDL 23/2020.” 

O anterior solicitábase en relación co Art. 1 do Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, 

por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 

reactivación económica, que sanciona coa “caducidad automática del correspondiente 

permiso de acceso” dos titulares de permisos de acceso que non cumpriran as condicións. 

O mesmo oficio indica que “QUINTO.- Que el proyecto del Parque Eolico VILACOBA, 

incluyó, entre otros documentos: (...) Permiso de acceso de fecha 17 de febrero de 

2020.Se adjunta como Documento Nº 1.” Non obstante, o documento achegado non é un 

permiso de acceso, tal como indica na súa última páxina: 

“En primer lugar, procede señalar que el presente Informe de Viabilidad de Acceso no 

constituye cumplimentación de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la 

autorización administrativa, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, 

para las instalaciones de generación incluidas en la presente comunicación que no 

hayan obtenido el permiso de conexión a la red de transporte, sujeto a la 

cumplimentación del procedimiento de conexión.” 

A pesar de todo o anterior, en 23/09/2020, o Director Xeral de Planificación Enerxética e 

Recursos Naturais, D. ÁNGEL BERNARDO TAHOCES, emite informe indicando que: 

“Por lo que, para el cumplimiento de lo establecido en el RDL 23/2020, de 23 de junio, por 

el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica, la solicitud correspondiente al proyecto PE Vilacoba (Expediente 

IN408A/2020/30) ha sido presentada y admitida a trámite.” 
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O anterior constitúe, en grado presunto, un delito de falsidade en documento público e 

prevaricación administrativa, pois o informe emitiuse a sabiendas de que o promotor do PE 

Vilacoba non dispoñía de “Permiso de acceso de fecha 17 de febrero de 2020.Se adjunta 

como Documento Nº 1”, tal como evidenciaba o propio documento anexo. O resultado 

presuntamente ilícito do informe do Sr. TAHOCES, era o de xerar apariencia de que o 

promotor cumpría as obrigas establecidas no Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por 

el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica, o que evidentemente non era o caso; pero tamén abrir a porta para futuras 

reclamacións xudiciais por lucro cesante, ante a responsabilidade da Administración por 

permitir a continuación do trámites. Feitos todos estes que, tendo apariencia delictiva e 

superando o ámbito do presente procedemento, serán postos en coñecemento dos órganos 

xurisdiccionais competentes. 

 

6) Nulidade de pleno dereito por infracción penal. 
 

O artigo 47.1.d) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas, dispón a nulidade dos actos «que sexan constitutivos de 

infracción penal ou se diten como consecuencia desta». Á vista das alegacións anteriores, 

resulta evidente que os funcionarios e autoridades da Xunta de Galicia non só permitiron e 

mantiveron a tramitación do presente procedemento, sendo coñecedores da inexistencia 

de permiso de acceso, o que implicaría a presunta comisión de DELITOS de 

PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA (Art 404 CP); máis tamén afirmaron en documento 

público que sí se cumprían os requisitos do RDL 23/2020, incluíndo contar con permiso de 

acceso, con evidente dolo falsario, implicando o DELITO de FALSIDADE EN 

DOCUMENTO PÚBLICO (Art 390 CP). 

 

7) Vulneración dos dereitos de participación pública en materia de 
medio ambiente. 

 

Durante o presente procedemento a Administración ven incumprindo de xeito sistemático 

os dereitos de participación e acceso á información en materia de medio ambiente que 

sustenta a Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), así como a Convención de Aarhus. 

En 22/06/2020 solicitouse por parte dunha das entidades ambientais alegantes "Copia en 

formato electrónico do expediente ou expedientes relativos ao Parque Eólico 211. Vilacoba, 

no termo municipal de Lousame (A Coruña), que consta como solicitado no Rexistro Eólico 

de Galicia". No apartado de motivación desa solicitude sinalábase que "A solicitante é unha 

entidade ambiental que cumpre os requisitos establecidos na Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y 

de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE)." 
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En 29/07/2020 recíbese riquirimento da xefa do Servizo de Enerxía Renovables e Eficiencia 

Enerxética Mª Raquel Carballido Reboredo para acreditar o pagamento das taxas para 

expedición de copia, ao que se obriga ao pago sen que se teña expedido copia algunha 

pola Administración. Mesmo así, en 09/08/2020 achégase polo mesmo rexistro electrónico 

comprobante do pagamento das taxas. 

En 17/08/2020 recíbese notificación da mesma Xefa de Servizo indicando 

“que con esta mesma data comunicouse da súa solicitude de acceso á información á 

empresa titular do expediente, concedéndolle un prazo de 15 días para a realización das 

alegacións que considere oportuna, e infórmaselle a suspensión do prazo para ditar 

resolución ata que se reciban as alegacións ou transcorra o prazo para a súa presentación”. 

En 31/10/2020, a peticionaria indica á Administración que tendo transcorrido o prazo 

outorgado á empresa titular do expediente, así como o prazo máximo contemplado na Ley 

27/2006 para atender de xeito expreso as solicitudes de acceso á información ambiental, 

non se recibiu resposta algunha, solicitando a execución do acto administrativo firme 

consistente na entrega da información solicitada. 

Ignorado o escrito anterior, en 20/11/2020 a mesma entidade formulou: 

“ADVERTENCIA fehaciente á xefa do Servizo de Enerxía Renovables e Eficiencia 

Enerxética, Dona Mª RAQUEL CARBALLIDO REBOREDO, que se pon igualmente en 

coñecemento da súa superior, Dona PAULA MARÍA URÍA TRABA, pois sendo ILEGAL a 

desatención do solicitado, a persistencia nesta actuación por parte dos funcionarios e 

autoridades responsábeis, en particular ás destinatarias do presente escrito, fará que NON 

poida existir elemento algún que permita EVITAR a comisión dos delitos cuxo tipo 

corresponda. O presente escrito sirve de proba fehaciente ao obxecto de que non se poida 

alegar posteriormente ERRO VENCIBLE OU INVENCIBLE, de modo que a continuidade ou 

comisión das conductas anteriores e outras asociadas podería resultar constitutiva, por 

tanto, na comisión dolosa dun posible delito de prevaricación administrativa e/ou ambiental 

que, esta parte, en atención ao seu deber legal de denuncia de delitos públicos, porá en 

coñecemento do órgano xurisdiccional competente.” 

E, no mesmo oficio, solicitou ao órgano substantivo  

“Que, á vista do estado do procedemento, se recoñeza expresamente a esta parte como 

PARTE INTERESADA NO PROCEDEMIENTO DE AUTORIZACIÓN DO PARQUE EÓLICO 

VILACOBA, a todos os efectos previstos na Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 

de las Administraciones Públicas e na Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, 

dándolle a continuación traslado de todos os actos de trámite e resolucións que afecten ao 

mesmo, e en particular solicítase o trámite de audiencia do art. 84 da Ley 39/2015, todo o 

cal ademáis en atención dos dereitos que confire a Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 

se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a 

la justicia en materia de medio ambiente, a esta entidade, polos seus concretos fins 

estatutarios”. 

En 24/11/2020, a Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu 

achegar copia da documentación solicitada en 22/06/2020, mais ignorou a solicitude de 

recoñecemento expreso da condición de interesado, que nunca se produciu, non tendo 

recibido esta entidade notificación algunha por parte do órgano substantivo ou substancial 

relativa aos sucesivos actos de trámite que se veñen producindo, incluíndo o actual de 

información pública. Tamén resulta evidente que determinados documentos chave do 
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procedemento non foron achegados á entidade peticionaria, designadamente o 

requerimento da Dirección Xeral de Enerxía e Minas recibido pola promotora eólica en 

02/07/2020 para a “2. Acreditación de haber obtenido los permisos de acceso y conexión a 

las redes de transporte y distribución según lo dispuesto en el artículo 53.1.a de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.” É notorio que só se achegaron 

(parcialmente) os documentos depois de iniciada a fase de consultas previas, impedindo a 

participación informada na mesma. 

Aínda que en 16/11/2020 D. Manuel Díaz Cano, Xefe do Servizo de Avaliación Ambiental 

de Proxectos, dictou notificación da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, sostibilidade e 

Cambio Climático, como órgano ambiental, iniciando o período de consultas previsto no 

antedito artigo 34, outorgándolles aos consultados un prazo de 30 días hábiles contados 

desde a recepción da solicitude de informe, o proxecto 2020/221 DESAPARECEU do 

listado de proxectos (Avaliación do impacto ambiental de proxectos) da web da Consellaría 

de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o “Documento Ambiental de Inicio”, impedindo o 

acceso ao formulario de consultas. Non só desapareceu do proxecto da páxina web, 

senón tamén a propia ligazón: 

https://cmatv.xunta.gal/seccion-

tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avalia

cion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_

Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/proxecto_aap_0009.html   

A anterior presenza da información relativa ao Parque Eólico Vilacoba aínda aparece no 

caché do buscador Google, mas foi totalmente eliminada da páxina web da Consellería. 

 

En 08/02/2021 a mesma entidade ambiental dirixiuse ao órgano substantivo con escrito 

polo que se “REITERA NOVAMENTE A SOLICITUDE”, para que “recoñeza expresamente” 

á peticionaria 

“como PARTE INTERESADA NO PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN DO PARQUE 

EÓLICO VILACOBA, e calquera outro conexo, a todos os efectos previstos na Ley 39/2015, 

del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas e na Ley 40/2015, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, dándolle a continuación traslado de todos os actos de 

trámite e resolucións que afecten ao mesmo, e en particular solicítase o trámite de audiencia 

do art. 84 da Ley 39/2015, todo o cal ademáis en atención dos dereitos que confire a Ley 

27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a esta entidade, 

polos seus concretos fins estatutarios.” 

https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/proxecto_aap_0009.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/proxecto_aap_0009.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/proxecto_aap_0009.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/proxecto_aap_0009.html
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A solicitude foi novamente ignorada pola Administración. Na mesma data cursouse 

idéntica solicitude dirixa a Manuel Díaz Cano, Xefe do Servizo de Avaliación Ambiental de 

Proxectos da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, sostibilidade e Cambio Climático, en 

calidade de órgano ambiental, que igualmente ignorou a solicitude. 

Igualmente en 08/02/2021, a Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Froxán, 

presentou tanto ante o órgano substantivo como ante o órgano ambiental, indicando en 

ambos os dous casos: 

“Esta Comunidade de MVMC é titular de terrenos afectados polo proxecto do Parque eólico 

Vilacoba, ao que fai referencia o procedemento ambiental 2020/0221, conforme se acredita 

mediante certificación catastral anexa, sendo por tato titular de dereitos lexítimos afectados 

polo mesmo. Solicita: Que o órgano ambiental recoñeza expresamente á CMVMC DE 

FROXÁN como PARTE INTERESADA NOS PROCEDEMIENTO AMBIENTAIS RELATIVOS 

Á AUTORIZACIÓN DO PARQUE EÓLICO VILACOBA, a todos os efectos previstos na Ley 

39/2015, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas e na Ley 

40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, dándolle a continuación traslado de todos 

os actos de trámite e resolucións que afecten ao mesmo, e en particular solicítase o trámite 

de audiencia do art. 84 da Ley 39/2015”. 

O órgano substantivo ignora completamente a solicitude de personación, mentres que o 

órgano ambiental, mediante oficio de Iván Marante Rodríguez, Xefe do Servizo Xurídico 

Administrativo, de 24/02/2021, se limita a indicar: 

“Infórmolle de que o escrito presentado por Vde. o 09/02/2021, mediante o que instaba ao 

recoñecemento da condición de interesado nos procedementos administrativos relativos á 

autorización do Parque Eólico Vilacoba, foi trasladado con data 25/02/2021 á Dirección Xeral 

de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, da Vicepresidencia Segunda e Consellería 

de Economía, Empresa e Innovación na súa condición de órgano substantivo, para a 

adopción da resolución que proceda no marco xeral dos devanditos procedementos.” 

En decembro de 2021 o Consello da Cultura Galega emitiu INFORME DA COMISIÓN 

TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN 

GALICIA12 en cuxas conclusións se indica expresamente: 

“7. Non se pode equiparar a participación pública coa información pública, xa que a 

segunda non pode substituír á primeira. A planificación dos territorios susceptibles de 

acoller parques eólicos debe contar coas comunidades locais polo seu coñecemento do 

territorio, sen furtarlles o dereito a ser parte das decisións que afectan a súa relación co 

territorio que habitan, segundo ampara o Convenio europeo da paisaxe.” 

Todo o anterior evidencia non só a visión limitadora da Administración en relación aos 

dereitos de participación ambiental, máis tamén a actitude obstruccionista, cando non 

directamente indiciaria de ilícitos penais, da Administración no que atinxe ao presente 

proxecto. A pesar de que, con grande esforzo, os interesados conseguiron acceder a parte 

da documentación relevante que serviu como base ás presentes alegacións, evidenciouse 

o incumprimento ao longo do presente procedemento da normativa en materia de 

participación e acceso á información en materia de medio ambiente. Particularmente, a 

decisión obstinada e continuada ata hoxe da Administración de non recoñecer como 

                                                           
12 http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437  

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437


14 
 

parte interesada a titulares de terreos a expropiar e entidades para a defensa 

ambiental é un elemento de nulidade ou anulabilidade do actuado. 

 

8)  Ausencia de aceptación social do proxecto. 
 

Aínda que recurrentemente obviado, é perceptivo realizar o trámite de aceptación social do 

proxecto, que resulta imprescindible de acordo co establecido no Convenio de Aarhus, 

ratificado polo Reino de España o 15 de dicembro de 2004. Para iso, e aínda que o número 

de alegacións presentadas pola poboación directamente afectadas e as súas comunidades 

debería ser suficientemente indicativo, deberán realizarse enquisas e sondeos 

representativos en todos os colectivos afectados, particularmente os núcleos de poboación 

próximos e os usuarios da zona de instalación do parque eólico incluidos sus viales, 

subestación y sus líneas de evacuación. 

 

9)  Incorrecta identificación dos titulares de terreos obxecto de 
expropiación forzosa ou ocupación temporal. 

 

No Acordo publicado no DOG de 19/11/2021 inclúese como anexo unha “relación de bens 

e dereitos afectados polo parque eólico Vilacova no concello de Lousame (A Coruña)”, 

indicando que se fai pública “para o coñecemento xeral, así como en particular, dos 

propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que 

sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que 

fosen omitidas”. A lista inclúe 51 parcelas de algo máis de 30 titulares, a maioría dos cales 

son erróneos, non correspondéndose cos titulares reais das parcelas. 

A título puramente ilustrativo, inclúense diversos titulares falecidos: n.º 19, n.º 21 ou n.º 22. 

Tampouco existe o titular “Veciños de Vilacova” nunha parcela de Marselle (n.º 36). 

O feito de que o Acorda non identifique aos titulares reais dos dereitos dos predios cuxa 

expropiación ou ocupación pretende, xera idefensión a eses titulares de bens e dereitos 

reais facendo que o procedemento incorra nas causas de nulidade ou, subsidiariamente, 

anulabilidade, previstas na LPACA, sendo que nin o promotor nin a Administración 

atendenron a súa obriga de formular relación concreta e individualizada dos bens e dereitos 

de necesaria expropiación, e que a xurisprudencia establece que con posterioridade ao 

acordo de expropiación, non poden incluirse novos dereitos que non foran previamente 

considerados (TS, Sala do Contencioso, de 25/11/2011, Rec. 1496/2008). 

 

10)  Situación de aeroxeradores fóra do ámbito das ADEs do Plan 
Sectorial Eólico. 

 

O PE Vilacoba é un proxecto de desenvolvemento eólico situado, polo menos en parte, fóra 

das Áreas de desenvolvemento eólico contempladas no Plan sectorial eólico de Galicia, 

instrumento obsoleto pero vixente. O Plan sectorial eólico é o instrumento de ordenación 

do territorio que regula e ordena a implantación de parques eólicos coa definición de áreas 
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de desenvolvemento eólico que garanticen unha adecuada inserción destas infraestruturas 

e instalacións no territorio. Así se verifica consultando o Rexistro Eólico de Galicia: 

 

A este respecto debe sinalarse que o artigo 6.4 da Ley 8/2009, de 22 de decembro, pola 

que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 

Compensación Ambiental, na redacción dada pola disposición final 6.2 da Lei autonómica 

9/2021, de 25 de febreiro, dispón que 

“non poderán implantarse parques eólicos fóra das áreas incluídas no Plan sectorial 

eólico de Galicia, fóra das modificacións substanciais dos parques en funcionamento nos 

termos que se desenvolvan regulamentariamente, así como aqueles proxectos que teñan 

unha clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social, posúan unha función 

vertebradora e estructurante do territorio e sexan declarados como tales polo Consello da 

Xunta de Galicia, a proposta da consellería competente en materia de enerxía”. 

O presente proxecto non é unha modificación substancial de ningún parque en 

funcionamento. Tampouco se trata dun proxecto con clara incidencia territorial pola súa 

entidade económica e social, posúan unha función vertebradora e estructurante do 

territorio, particularmente atendendo a que se trata dun proxecto que nin tan sequera conta 

con permiso de acceso e conexión á rede para a potencia proxectada. Non conta por tanto 

o Consello da Xunta de elemento algún que permita a súa declaración como tal, 

sendo que do contrario os membros do propio Consello da Xunta que participasen 

en tal decisión estarán encorrendo a título persoal nun presunto delito de 

prevaricación administrativa, que será denunciado por esta parte chegado o caso. 

En base ao anterior, o PE Vilacoba, ao estar en parte situado fóra das ADEs do Plan 

Sectorial nas que poden desenvolverse proxectos eólicos, é inviable dende o punto de 

vista administrativo na súa configuración actual. 

 

11)  Ausencia de estudo hidrolóxico e impactos sobre traídas de auga.  
 

Entre a documentación presentada non consta un estudo hidrolóxico nin un estudo 

hidroxeolóxico que garanta a non afección aos acuíferos e á calidade das masas de auga 
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tanto soterradas como superficiais. O proxecto omite a existencia de traídas de augas 

veciñais dos lugares d’Afiosa, Vilar de Reconco e Marselle a escasos metros dos viais de 

acceso e das cimentacións dos aeroxeradores, que poderían quedar sen caudal polas 

alteracións hidromormolóxicas, deixando sen subministro de auga potable a 3 núcleos de 

poboación. Non é posible autorizar un proxecto que non considere tan elementais impactos. 

 

12)  Sobre a situación de aeroxeradores na proximidade de vivendas. 
 

A normativa vixente do Plan Sectorial Eólico de Galiza en materia de distancia a vivendas 

dispón que “la distancia a las delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano ó urbanizable 

sectorializado, será como mínimo de 500 m.” Esta normativa foi deseñada atentendo a 

aeroxeradores de tamaño moito menor aos propostos neste proxecto. A propia revisión do 

Plan Sectorial Eólico de Galicia di: 

“Hoy en día existen alternativas comerciales de aerogeneradores de 1.500 kW y se 

encuentran en fase de desarrollo máquinas de 3.000 kW, por lo que se prevé que su 

evolución continúe hacia aerogeneradores de mayor potencia”. 

É evidente que a propuesta de instalación de aeroxeradores con 4,6 MW, con rotores de 

132 metros de diámetro afastase significativamente das condicións de referencia 

analizadas no Plan Eólico Sectorial de Galicia. 

Coerentemente, o Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (11/PL-000012), 

actualmente en trámite no Parlamento de Galicia, modifica a Lei 8/2009, do 22 de 

decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia aos efectos de regular na 

norma as distancias respecto dos núcleos de poboación das instalacións eólicas como 

medio para asegurar a compatibilidade do desenvolvemento eólico coa ordenación do 

territorio e o urbanismo: 
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"Disposición adicional quinta. Distancias a núcleos de poboación 

Como medio para asegurar a compatibilidade do desenvolvemento eólico coa ordenación 

do territorio e o urbanismo, a distancia dos aeroxeradores ás delimitacións de solo de 

núcleo rural, urbano ou urbanizable delimitado será a maior destas dúas: 500 metros 

ou 5 veces a altura total do aeroxerador (buxe mais pala). Estes requisitos de distancias 

serán aplicables a todos os parques eólicos que se constrúan no territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia." 

O informe do Concello de Lousame relativo ao PE Vilacoba indica correctamente que varias 

poboacións se encontran a menos de 500 metros dos aeroxeradores. Aplicando o criterio 

de 500 metros ou 5 veces a altura total do aeroxerador (buxe mais pala), os aeroxeradores 

propostos encontraríanse a distancia inferior dos lugares de Vilar de Reconco, Aguieira, 

Marselle e Afiosa. 

A proximidade dos aeroxeradores aos núcleos de poboación, dada a súa dimensión 

e potencial de contaminación acústica e lumínica, representa un grave prexuízo non 

só para o benestar e a saúde da poboación, senón tamén para o valor patrimonial 

dos inmobles, as actividades económicas, o reto demográfico ou o emprendemento. 

Nada disto está adecuadamente considerado na documentación presentada. 

A documentación do proxecto ignora completamente o estudo “Alcance de Estudio 

Ambiental de Proyecto de Parque Eólico Terrestre” (2020), elaborado pola Rede de 

Autoridades Ambientais constituida a proposta da Comisión Europea e coordenada polo 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este documento indica a 

necesidad de evitar alternativas que presenten polo menos algúns dos seguntes criterios 

ambientais, que considera “Incompatibles con la planificación sectorial/ territorial de energía 

o con los instrumentos de ordenación del territorio y planificación del suelo”: 

 En áreas onde se prexudiquen as estratexias de desenvolvemento local ou rural do territorio, 

ou deterioren a aptitude do medio rural para o restablecemento da poboación, ou 

sexan incompatibles con outras formas de desenvolvemento sostible susceptibles de 

xerar máis emprego e de fixar máis poboación no medio rural.  

 Que provoquen un gran rexeitamento da poboación local e as súas institucións.  

 De parques e subestacións a menos de 2 km de núcleos habitados, áreas con usos 

sensibles (residencial, sanitario, docente ou cultural) ou vivendas.  

Por todo o anterior, debe rexeitarse o proxecto ao supor un impacto directo e non 

axeitadamente avaliado sobre diversos núcleos de poboación contiguos ao parque e 

situados a distancias inferiores ao que a normativa e recomendacións de referencia 

establecen. 

 

13)  Sobre o impacto acústico nas poboacións próximas. 
 

O proxecto inclúe un estudo de impacto acústico, que na p. 15 indica en plano os puntos 

de medida, máis sen identificar os nomes dos núcleos ou as concretas vivendas 

potencialmente afectadas. A falta destes datos implica que se propicia unha situación de 

indefensión dos particulares afectados, toda vez que o trámite de información pública debe 

realizarse, en boa lóxica, con indicación de afeccións. 
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O estudo conclúe que “se prevé el cumplimiento de todos los OCA [objetivos de calidad 

acústica] en todos los receptores evaluados”, a pesar de a simulación indica que en P1 os 

valores son de 42,6 dB n’Aguieira (P1), 41,2 dB en Vilar de Reconco (P2), 40,6 dB en 

Marselle (P5) e 39 dB n’Afiosa (P4). Só que o estudo ignora intencionalmente o feito de que 

en todos os núcleos de poboación sinalados as vivendas son construccións antigas, 

practicamente todas de máis de 100 anos, que en ningún caso cumpren os requisitos 

mínimos de aillamento acústico actuais. 

Deste modo, non é crible que o PE Vilacoba poida cumprir os OCA nas estancias interiores 

das vivendas, que para dormitorios son de 30 dB e en estancias 35 dB atendendo ao Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. O proxecto, entre as medidas de mitigación, non contempla facerse 

cargo dos custos do aillamento acústico de todas e cada unha das vivendas afectadas, o 

que debería ser un condicionante imprescindíbel, pois non teñen porque asumir os 

propietarios ou habitantes de ditas vivendas tal gasto. 

Tampouco se evidencian os rangos de frecuencia do espectro de ruído dadas as diferentes 

sensibilidades das persoas e nivel de molestia asociada, tanto no interior de 

vivenda/edificación como en actividades no exterior (agricultura, gandeiría, etc).  

Os niveis de ruído estimados, orixinados segundo a distribución xeográfica dos 

aeroxeradores, parten de considerar valores medios ponderados, aínda que para 

determinadas condicións e localizacións, dada a proximidade dalgúns xeradores, pode 

haber fluctuacións á alza de nivel en certos intervalos espectrais por interferencia 

construtiva entre as diferentes emisións acústicas dos mesmos. Non se evidencia no estudo 

o equilibrio de nivel entre as compoñentes espectrais dentro do espectro de emisión de 

ruído dos aeroxeradores. Existe normativa acústica de referencia, onde non se permiten 

variacións de nivel nun determinado intervalo espectral superior a un umbral determinado 

a partir dos niveis doutros intervalos extremos (representación espectral a 1/3 oitava).  

No estudo, en fin, non se xustifica nin evidencia o nivel de ruído de caso peor (o máximo) 

en canto a potencia máxima do grupo de aeroxeradores e velocidade de xiro do rotor fronte 

á acción do vento (nas súas diferentes velocidades, direccións e ángulo de ataque relativo 

ao plano do rotor do aeroxerador) ao longo do ano. 

Por todo o anterior, debe rexeitarse o proxecto ao supor un impacto acústico directo e 

non adecuadamente avaliado sobre diversos núcleos de poboación contiguos. 

 

14)  Inadecuada descrición da obra civil: imposibilidade de translado 
dos elementos materiais dos aeroxeradores pola rede viaria 
existente. 

 

Á vista do proxecto, dedúcese que o transporte dos elementos dos aeroxeradores ata a 

zona de instalación se producirá mediante a antiga vía que conecta a estrada AC-308 co 

lugar de Froxán sen pasar por Vilar de Reconco. Así se indica no plano de planta xeral de 

obra civil, onde se acondiciona parte do tramo final desta vía: 
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Non obstante, no proxecto sometido a información pública falta información mínima 

imprescindible para un proxecto de obra civil que contempla o translado de palas indivisibles 

de 66 metros de lonxitude. Non se presenta análise da adecuación das estradas existentes 

ata o punto de acceso do parque, sinalado na imaxe anterior. 

Unha análise das condicións da denominada “Pista a Vilacoba” evidencia a imposibilidade 

física de realizar o transporte deste tipo de elementos a través desa infraestrutura. No plano 

que se reproduce a continuación, ilústrase como o percurso da referida vía sería 

infranqueable para os transportes de lonxitude excepcional que serían necesarios para o 

transporte das palas. Mesmo na estrada AC-308, entre Comparada e Vilacova, existen 

tramos que serían igualmente impracticables (paraxe das “Penices”): 

 
 

A falta desta información implica a inexistencia de evidencia técnica fehaciente da 

viabilidade técnica do polígono eólico desde o punto de vista das vías de acceso que 

permitan a súa execución. A imposibilidade do translado dos elementos mediante estas 

vías existentes faría necesaria a abertura de novas vías, que non estando definidas no 

presente proxecto e EIA, poderían implicar incrementos significativos dos impactos. De 

modo que o proxecto non pode ser autorizado sen unha adecuada avaliación da adecuación 

dos viais existentes para o transporte dos elementos a instalar. 
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15)  Ausencia de avaliación do impacto do proxecto nos espazos da 
Rede Natura 2000 (LIC “Esteiro do Tambre”). 

 

O proxecto está situado a menos de 5 km en liña recta do LIC Esteiro do Tambre. Así se 

recoñece na páxina 74 da memoria do Estudo de Impacto Ambiental: 

“El Parque Eólico Vilacoba no se emplaza en ningún espacio protegido (...), siendo los más 

próximos el ZEC y ZEPVN ESTEIRO DO TAMBRE, a más de 4,5 km al noroeste de la 

instalación” 

A situación do parque a menos de 5 km da ZEC Esteiro do Tambre contraría as 

recomendacións do xa referido estudo “Alcance de Estudio Ambiental de Proyecto de 

Parque Eólico Terrestre” (2020), elaborado pola Rede de Autoridades Ambientais 

constituida a proposta da Comisión Europea e coordenada polo Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este documento indica a necesidad de evitar 

alternativas que presenten polo menos algúns dos seguntes criterios ambientais, que 

considera “Incompatibles con la planificación sectorial/ territorial de energía o con los 

instrumentos de ordenación del territorio y planificación del suelo”: 

 De parques eólicos en espazos pertencentes á Rede Natura 2000 e na súa inmediata 

contorna (1-5 km para ZECs/ LICs con quirópteros e 2-10 km para ZEPAs), e en espazos 

naturais protexidos de calquera tipo e áreas protexidas por instrumentos internacionais e as 

súas respectivas zonas periféricas de protección..  

E, o que é máis grave, entre a documentación achegada non se encontra un estudo de 

avaliación dos impactos sobre a Rede Natura 2000, o que é preceptivo. En canto ao impacto 

dun plan ou proxecto na Rede Natura 2000, o artigo 6.3 da Directiva 92/43/CEE establece: 

“Calquera plan ou proxecto que sen ter relación directa coa dirección do local ou sen ser 

necesario para ela, poida afectar sensiblemente aos citados lugares, ben individualmente ou 

en combinación con outros plans e proxectos, será obxecto dunha adecuada avaliación da 

súa impacto sobre o lugar, tendo en conta os obxectivos de conservación do mesmo.” 

Segundo o establecido no artigo 6.3. da Directiva Hábitats e da interpretación realizada polo 

Tribunal de Xustiza da Unión Europea, cómpre realizar previamente a adecuada avaliación 

establecida no devandito precepto, nos seguintes supostos: 

1. Ante a única probabilidade ou dúbida de que un plan ou proxecto poida afectar de 

forma apreciable ou significativa a un espazo da Rede Natura 2000. 

2. Deberanse ter en conta os impactos acumulativos e sinérxicos con outros plans e 

proxectos. 

3. Aínda que se trate de proxectos non incluídos nas relacións da normativa de 

avaliación de impacto ambiental, ou de plans ou programas que afecten a ámbitos 

de ámbito territorial reducido, ou cando se trate de modificacións leves, e 

incluídos os proxectos non obxecto de autorización. ou sometido a unha 

declaración responsable. 

4. Tamén en plans ou proxectos situados fóra da Rede Natura 2000 que poidan 

afectar a ela, é dicir, se hai solapamento ou non. 

Ademais, a avaliación dos impactos deberá ser previa á autorización do proxecto e o seu 

aprazamento constitúe unha infracción da lexislación en materia de avaliación de impacto 

ambiental, tanto a nivel comunitario como nacional e autonómico. 
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Considérese, en contraposición ao PE Vilacoba, un proxecto menor de creación dunha 

senda peonil á beira do río Lobo, situado tamén en Lousame e a unha distancia similar do 

LIC Esteiro do Tambre do que as actuacións aquí contempladas (4.5 km). No expediente 

de autorización daquelas actuacións por parte de Augas de Galicia, con clave 

DH.W15.61793, consta oficio remitido en 7 de novembro de 2018 pola Zona Hidrográfica 

Galicia Centro, que acompaña Informe Técnico do Servizo de Conservación da Natureza 

de 2018, no que se indicaba que: 

“Tendo en conta a proximidade a estes espacios naturais protexidos [ZEC e ZEPVN Esteiro 

do Tambre], a actuación tería efectos directos e indirectos sobre eles, ao comportarse o 

río como un corredor fluvial de biodiversidade, entre os que podería destacarse a 

recepción por lavado dos materiais empregados na construción do pavimento e a 

introdución de novas especies invasoras que se diseminan a través do río, colonizando 

novas zonas augas abaixo dentro da ZEC Esteiro do Tambre” (p. 3.) (...) “na execución da 

actuación son de prever afeccións sobre valores do medio natural (hábitats de interese 

comunitario, hábitat de especies de interese para a conservación e/u especies de interese para 

a conservación) e causar efectos indirectos sobre valores do medio natural do ZEC 

Esteiro do Tambre, asemade é unha actuación contraria á normativa de aplicación 

(apartado VII), polo que se informa desfavorablemente ao proxecto” (p. 6). 

O que contrasta coas actuacións do presente procedemento, moito máis significativas e 

con maior impacto potencial. Non é comprensible que o órgano substantivo avanzase co 

trámite de información pública do presente proxecto cando a propia Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental, no seu informe emitido durante as consultas previas, indicaba: 

“e. Espazos naturais protexidos: independentemente da distancia á que se sitúen, deberán 

indicarse os espazos protexidos máis próximos á área do parque (...). Todo isto sen 

detrimento de calquera outra zona salientable desde o punto de vista ambiental que puideran 

existir na ára ou nas súas inmediacións. En relación a estes espazos ou a calquera outro 

do seu contorno, o EsIA incluirá unha análise e valoración do posible impacto do 

proxecto sobre os valores polos que ostenten as súas respectivas figuras de 

protección ou catalogación. Proposta específica de medidas protectoras e/ou correctoras 

e de vixilancia ambiental se é o caso.” 

No apartado 9.2.3., indicando como suficiente na resposta do promotor ao informe en 

cuestión, non se avalían os potenciais impactos sobre a Rede Natura 2000. E iso a pesar 

de que na p. 16 do estudo de sinerxias e impactos acumulativos recoñécese que 

“de la retícula UTM 10x10 km, donde se emplazan los parques eólicos, están inventariadas 

especies catalogadas como Vulnerables (VU) por el CNEA o CCGEA, en el caso de 

murciélagos y por el Libro Rojo en caso de las aves, por lo que se considera una sensibilidad 

potencial muy alta y alta respectivamente” 

As obrigas derivadas dos artigos 2, parágrafo 1 e 3 da Directiva 85/337/CEE5 foron 

aclaradas na Sentenza do Tribunal de Xustiza (Sala Primeira), do 2 de marzo de 2011, no 

asunto C-50/. 09, segundo a seguinte apreciación do Tribunal: 

“O artigo 3 da Directiva 85/337 atribúe á autoridade ambiental competente a obriga de 

realizar unha avaliación de impacto ambiental, que deberá incluír unha descrición dos 

efectos directos e indirectos dun proxecto sobre os factores enumerados nos tres primeiros 

guións do devandito artigo. e a interacción entre eles (sentenza do 16 de marzo de 2006, 

Comisión/España, C-332/04, punto 33). Tal e como se indica no artigo 2.1 da mesma 

Directiva, esta avaliación deberá realizarse antes da concesión da autorización solicitada 

para a realización do proxecto. Para cumprir coa obriga que lle impón o artigo 3º, a 
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autoridade ambiental competente non poderá limitarse a identificar e describir os efectos 

directos e indirectos do proxecto sobre determinados factores, senón que deberá avalialos 

adecuadamente, segundo cada caso particular.” 

Por apropiado debe entenderse, tendo en conta os obxectivos de conservación do 

devandito lugar, incluíndo conclusións para todas as especies do anexo II da Directiva 

Hábitats, todas as especies do anexo I da Directiva de aves así como as especies de aves 

migratorias que ter unha presenza regular no lugar e todos os hábitats do anexo I da 

Directiva Hábitats, sen ponderar intereses económicos e sociais, á luz dos mellores 

coñecementos científicos sobre a materia, aportando unha análise en profundidade de 

acordo cos obxectivos de conservación establecidos para o lugar, sen presentar lagoas, 

que conteñan achados e conclusións completas, precisas e definitivas e que estean 

debidamente documentados. 

O proxecto incumpre o disposto na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental 

dos proxectos que afecten a espazos da Rede Natura 2000, en particular o seu artigo 35: 

“Incluirase un apartado específico para a avaliación do impacto do proxecto nos 

espazos da Rede Natura 2000, tendo en conta os obxectivos de conservación de cada 

lugar, incluíndo os citados impactos, as medidas preventivas, correctoras e compensatorias 

correspondentes para a Rede Natura 2000 e o seu seguimento.” 

Para que a avaliación dos impactos na Rede Natura 2000 sexa axeitada, esta 

necesariamente debe acadar un certo grao de desagregación e detalle. Deberá realizarse 

unha avaliación para cada alternativa de proxecto. E dentro da análise de cada alternativa 

en cada espazo débese ter en conta de xeito diferenciado as repercusións do proxecto 

sobre cada hábitat ou especie obxecto de conservación ou sobre calquera outro tipo de 

obxectivo de conservación que formule o plan de ordenación que poida resultar afectado). 

Así mesmo, se existisen, fóra dos espazos da Rede Natura 2000, determinados elementos 

da paisaxe ecoloxicamente relacionados con estes espazos que teñan gran importancia 

para a biodiversidade e a coherencia da Rede (corredores e trampolíns ecolóxicos a que 

se refire o artigo 10 do Directiva 92/43/CEE), para que a avaliación de impacto sexa 

adecuada tamén é necesario telos en conta e incluír neste paso a identificación preliminar 

dos impactos previsibles do proxecto sobre estes elementos (visión da rede). 

Isto debería incluír, como mínimo: 

 Ficha de avaliación de impacto: as conclusións sobre cada un dos impactos avaliados 

pódense resumir e reflectir nunha ficha de impacto. 

 Plan de impacto: para mellorar a comprensión dos efectos, e facilitar o deseño e 

localización de medidas preventivas e correctoras, recoméndase que se represente nun plan 

de impacto a localización do conxunto de impactos identificados para cada alternativa en 

cada lugar. 

 Consideración dos impactos acumulados ou sinérxicos con outros proxectos, plans 

ou programas Deberán avaliarse as repercusións do proxecto, ou do macroproxecto 

funcional no caso dos proxectos fraccionados, como é o caso da mina de San Finx, cuxa 

actividade aínda non foi avaliada ambientalmente. Se o proxecto ten varias alternativas, 

avaliarase o impacto de cada unha. A aplicación do parágrafo primeiro do artigo 46.4 da Lei 

42/2007 e do artigo 6.4 da Directiva 92/43/CEE esixe que cando existan outros proxectos, 

plans ou programas que poidan afectar tamén a hábitats e especies obxecto de conservación 

no lugar de forma acumulativa ou de forma sinérxica co proxecto avaliado, na avaliación e 

na decisión posterior sobre o proxecto considéranse os seus efectos acumulativos ou 

sinérxicos. 



23 
 

 Determinación das medidas preventivas e correctoras, do impacto residual, das 

medidas compensatorias ordinarias e das especificidades de seguimento e vixilancia 

e do Plan de medidas compensatorias. Recoméndase que se representen nun plano as 

medidas compensatorias ordinarias do conxunto de impactos residuais permanentes 

identificados para a alternativa en cada lugar. Este proxecto é un exemplo paradigmático de 

“negacionismo ambiental”, como ilustra á perfección a frase: “De hecho, es comprensible 

entender esta obra como una actuación medioambiental y no como una intervención 

impactante sobre el medio” (p. 20). 

 Especificacións para o seguimento e seguimento dos impactos e as súas medidas de 

mitigación. No rexistro de cada impacto avaliado sobre o obxectivo de conservación tamén 

se especificará a forma de vixiar a implantación e a eficacia das medidas preventivas, 

correctoras e compensatorias previstas para o impacto avaliado, incluíndo a súa 

metodoloxía e calendario. 

O apartado específico da Avaliación de Impacto do proxecto na Rede Natura 2000, a incluír 

tanto nos Estudos de Impacto Ambiental como nos Documentos Ambientais, debe acadar 

un alto nivel de detalle, calidade e claridade, para que, na fase posterior de consulta ás 

administracións, xestores da Rede Natura 2000 e outros interesados, e se é o caso na fase 

de información pública, permitir que os distintos axentes implicados na avaliación dispoñan 

de probas suficientes para emitir os seus respectivos informes ou alegacións, centrándose 

nos aspectos substantivos da avaliación. 

Por todo o anterior, non é posíbel autorizar este proxecto sen que sexan avaliadas de 

xeito específico as afeccións á Rede Natura 2000. 

 

16)  Omisión do impacto directo sobre a ICCA de Froxán, como espazo 
incluído na Base de Datos Mundial de Áreas Protexidas da ONU. 

 

Como xa se referiu, no informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental emitido durante 

as consultas previas, indicaba a necesidade de indicarse os espazos protexidos máis 

próximos ao parque, “sen detrimento de calquera outra zona salientable desde o punto de 

vista ambiental que puideran existir na ára ou nas súas inmediacións”. De xeito que “En 

relación a estes espazos ou a calquera outro do seu contorno, o EsIA incluirá unha 

análise e valoración do posible impacto do proxecto sobre os valores polos que 

ostenten as súas respectivas figuras de protección ou catalogación.” 

Non obstante, toda a documentación do proxecto decidiu omitir que o proxecto pretende 

executarse parcialmente sobre unha Área Conservada por Pobos Indíxenas e 

Comunidades Locais (ICCA) incluída na Base de Datos Mundial de Área Protexidas 

xestionada polo Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente e a UICN 

(https://www.protectedplanet.net/en) e no Rexistro Internacional de Indigenous and 

Community Conserved Areas (ICCA) do PNUMA World Conservation Monitoring Centre.  

Conforme a Base de Datos Mundial de Áreas Protexidas (WDPA) existen, o proxecto 

sobreponse coa ICCA correspondente á Comunidade do Monte Veciñal en Man Común 

de Froxán, DDPA N.º 555625762: https://www.protectedplanet.net/555625762  
 

https://www.protectedplanet.net/555625762
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Neste sentido, é importante lembrar que o Reino de España é parte contratante da 
Convención para a Diversidade Biolóxica (CBD), responsable polo recoñecemento desta 
figura de protección internacional. Na súa Decisión COP 11 Decision XI/24 chámase ás 
partes contratantes, incluído o Reino de España, a: 
 

“(e) Strengthen recognition of and support for community-based approaches to conservation 
and sustainable use of biodiversity in situ, including indigenous and local community 
conserved areas, other areas within IUCN governance types and initiatives led by indigenous 
and local communities that fulfil the objectives of Aichi Biodiversity Target 11 and support the 
voluntary use of the Indigenous and Community Conserved Areas Registry managed by the 
United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre”. 

 
O caso de Froxán está amplamente documentado e está recoñecido como un dos máis 
significativos de boas prácticas de conservación e restauración comunitaria. Así se 
recoñecía en 2020 no documento Local Biodiversity Outlooks 2 (LBO-2), que forma parte 
do Global Biodiversity Outlook (GBO), publicación insignia da Convención para a 
Diversidade Biolóxica (CBD).13 Nesta publicación preparada polo Forest Peoples 
Programme, en colaboración coa Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
inclúese na p. 184 o “Estudio de caso: Adaptación al cambio climático: la restauración de 
las tierras comunes de la comunidad en Galicia, España”, no que se indica: 
 

“Desde 2002, cuando la comunidad recuperó el control total de sus tierras, la comunidad ha 
trabajado para restaurar los hábitats naturales, erradicar las especies invasoras y recuperar 
un humedal que había sido drenado en la década de 1970. Un plan de manejo para los 
humedales fue seleccionado en 2018 como uno de los cuatro estudios de caso piloto de las 
iniciativas para la adaptación al cambio climático. La comunidad autogestiona 
colectivamente su propio sistema de suministro de agua y la restauración de los humedales 
se percibe como fundamental para la regulación de los sistemas hidrológicos en el contexto 
de un nuevo patrón de sequías prolongadas. Un resultado positivo es que se están 
restaurando los manantiales naturales inmediatamente cuesta abajo del área, de donde se 
recolecta el agua.” 

 

                                                           
13 https://www.cbd.int/gbo5/local-biodiversity-outlooks-2  

https://www.cbd.int/gbo5/local-biodiversity-outlooks-2
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A ICCA de Froxán está incluído no Catálogo de lugares naturais de interese pedagóxico 
(LNIP)14 xestionado polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 
Galicia (CEIDA) e ten sido obxecto de numerosas publicacións científicas, destacando entre 
as máis recentes: Cando eramos sostibles. Aprendendo no Barbanza as claves do futuro 
(Fundación Ría, Universidade de Satiago e Fundación Santander),15 que o presenta como 
un dos 3 estudos de caso; “Pastoral Stone Enclosures as Biological Cultural Heritage”, na 
revista Land (Universidade de Oxford e Universidade de Santiago),16 no que se indica: 
 

“Frojám, with just 20 inhabitants, has become an example of how community-based projects 
can make a difference in restoring biocultural heritage [43,44,45] and even reformulating 
hegemonic top-down conservation projects in Western societies [46]. A management plan 
drafted in 2018 to restore the ‘Campo de Lamas’ wetland within the enclosed area was 
selected as one of four pilot case studies in Spain of climate change adaptation of natural 
management initiatives [15]. Lack of resources to implement restoration work has been met 
through volunteer initiatives (such as the ‘Brigadas deseucaliptizadoras’) mobilizing hundreds 
of individuals to remove invasive exotic tree species and restore native habitats. This has led 
to swift changes in the landscape moving away from the previously dominant Eucalyptus 
plantations to a mosaic of recovering natural habitats. Besides being among the first UN 
acknowledged Indigenous and Community Conserved Areas in Europe, Frojám is also within 
a Special Landscape Interest Site (LEIP) and has been designated as a Natural Site of 
Educational Interest.” 

 
Non pode o promotor pretender ignorar a existencia desta ICCA, visitada anualmente por 
millares de persoas, pois está amplamente documentada nos medios de comunicación: 
 

 03/09/2017 (La Voz de Galicia): “Los montes gallegos de Froxán y Covelo, distinguidos por 

la ONU”.17 

 06/09/2017 (elDiario): “Dos montes vecinales gallegos, reconocidos por la ONU como 

ejemplo de conservación y gestión participada”.18 

 01/05/2018 (EFE): “Montes de Froxán y Covelo, reconocidos por la ONU por su aportacion 

medioambiental”19 

 02/05/2018 (ABC): “Dos pueblos gallegos entran en la historia de la ONU por sus montes”.20 

 

Por todo o anterior, non é posible autorizar este proxecto, que afecta directamente a unha 

das primeiras ICCAs oficialmente recoñecidas pola ONU en toda a Europa, sen avaliar o 

seu impacto nun punto chave para a educación ambiental e o turismo de natureza que se 

vería completamente afectado polo proxecto. 

 

17)  Inadecuada avaliación dos impactos acumulativos. 
 

                                                           
14 https://aprendenaturaleza.org/es/area-conservada-pola-comunidade-vecinal-de-froxan-icca-froxan  
15 https://barbanzaecosocial.org/gl/presentacion-primeira-fase/  
16 https://www.mdpi.com/2073-445X/9/1/9/htm  
17 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/09/03/montes-gallegos-froxan-covelo-distinguidos-
onu/0003_201709G3P30991.htm  
18 https://www.eldiario.es/galicia/vecinales-reconocidos-onu-conservacion-participada_1_3210421.html  
19 https://www.efe.com/efe/espana/gente/montes-de-froxan-y-covelo-reconocidos-por-la-onu-su-aportacion-
medioambiental/10007-3601996  
20 https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-pueblos-gallegos-entran-historia-montes-201805021142_noticia.html  

https://aprendenaturaleza.org/es/area-conservada-pola-comunidade-vecinal-de-froxan-icca-froxan
https://barbanzaecosocial.org/gl/presentacion-primeira-fase/
https://www.mdpi.com/2073-445X/9/1/9/htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/09/03/montes-gallegos-froxan-covelo-distinguidos-onu/0003_201709G3P30991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/09/03/montes-gallegos-froxan-covelo-distinguidos-onu/0003_201709G3P30991.htm
https://www.eldiario.es/galicia/vecinales-reconocidos-onu-conservacion-participada_1_3210421.html
https://www.efe.com/efe/espana/gente/montes-de-froxan-y-covelo-reconocidos-por-la-onu-su-aportacion-medioambiental/10007-3601996
https://www.efe.com/efe/espana/gente/montes-de-froxan-y-covelo-reconocidos-por-la-onu-su-aportacion-medioambiental/10007-3601996
https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-pueblos-gallegos-entran-historia-montes-201805021142_noticia.html
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Na estudo de sinerxias e impactos acumulativos indícase que só se consideraron xunto co 

proposto PE Vilacoba o existente PE Monte Treito e o proposto PE Monte Treito II. Isto é 

evidentemente insuficiente, tanto para avaliar os impactos acumulativos e sinérxicos sobre 

as poboacións locais como sobre a biodiversidade e a paisaxe. Resulta imprescindible 

estudar para todos os posibles impactos ambientais a posible acumulación de impactos ou 

os efectos sinérxicos producidos como consecuencia da instalación de parques eólicos 

nunha envolvente de 25 km. Este tipo de impactos pódense producir sobre os niveis de 

ruido ambiental, a avifauna e a quiropterofauna, a paisaxe, etc. 

Así, deberíanse analizar no mínimo os impactos acumulativos e sinérxicos cos seguintes 

PE próximos, ademais do xa referidos PE Monte Treito e PE Monte Treito II, así como as 

liñas de evacuación existentes e proxectadas: 

 PE Ampliación Graiade 

 PE Armada 

 PE Banzas  

 PE Barbanza 

 PE Barbanza II 

 PE Corzán  

 PE Cova Vella 

 PE Graiade 

 PE Huracán  

 PE Iroite 

 PE Maragouto  

 PE Oleirón  

 PE Outes  

 PE Pedregal - Tremouzo  

 PE Porto do Son 

 PE Riveira (Monte Forcados) 

 PE San Vicente del Noal 

 PE Vaqueira  

 PES Outes 

 

A acumulación de infraestruturas eólicas no mesmo ámbito xeográfico transforma 

radicalmente a paisaxe e os usos tradicionais vencellados ao sector primario e servizos 

turísticos e da hostalería para a súa transformación nunha paisaxe industrializada e unha 

entorna inhóspita e sen atractivo algún, comprometendo a continuidade da poboación nos 

núcleos rurais, compromete os obxectivos relativos ao reto demográfico e o 

emprededorismo nas zonas rurais. Cómpre ademais ter en conta que cidades como 

Santiago de Compostela, Brión, Noia…etc viven do turismo e da hostalería vencelladas a 

unhas paisaxes atractivas e onde se combinan os mosaicos agrarios e forestais tradicionais 

coas brañas, lagoas, cursos de auga, o litoral atlántico…etc. 

Mesmo na Guía de criterios de integración paisaxística de parques eólicos editada pola 

Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) (Borobio e 

Castillo 2013) xa se realizaba unha diagnose da relación do despregamento eólico coa 

paisaxe cando sinalaba que os “proxectos proliferan sen que a súa distribución 

territorial sexa percibida pola cidadanía como racional e sen que o carácter 

acumulativo dos impactos paisaxísticos fora avaliado”. 

 

18)  Ineficacia das medidas preventivas para a protección da fauna. 
 

Dado que é a única medida que demostrou ser eficaz, cientificamente comprobada e 

economicamente viable para reducir a mortalidade dos morcegos (morcegos), os 

aeroxeradores deberían pararse pola noite con velocidade do vento ≤6 m/s e 

temperatura ≥10 ºC ( valor lixeiramente inferior para algunhas especies). Esta medida é 

imprescindible e debe ser necesariamente imposta no condicionado. 
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No caso das aves, unha medida barata e eficaz é que os aeroxeradores sexan de cor 

escura para mellorar a súa visibilidade en lugar de brancos. Esta medida tamén debe 

ser incluída no condicionado. 

Os sistemas automáticos de detección e prevención de colisións por radar ou vídeo 

permiten reducir a mortalidade das aves, aínda que cunha eficiencia limitada, a un prezo 

accesible, polo que se debe establecer igualmente a súa instalación como condicionado. 

Considerando que no presente caso o problema de mortalidade se concentrará 

fundamentalmente nas horas nocturnas e en condicións de néboa (predominantes durante 

boa parte do ano na zona proxectada), debe requerirse a instalación dun sistema baseado 

en radar, pois o sistema baseado en vídeo non sería eficaz en condicións de néboa. Os 

modos de parada dos aeroxeradores deben configurarse para permitir a parada efectiva 

dos aeroxeradores a tempo para evitar colisións dependendo da distancia e velocidade das 

aves, desaconsellándose o uso de emisións de sinal acústico debido á súa baixa eficiencia 

para evitar colisións e os problemas de perturbación que conleva. 

 

19)  Deficiencias nas propostas de seguimento e control. 
 

Como xa se indicou, a documentación recoñece que o proxecto se sitúa nunha zona de alto 

impacto para diversas especies “catalogadas como Vulnerables (VU) por el CNEA o 

CCGEA, en el caso de murciélagos y por el Libro Rojo en caso de las aves, por lo que se 

considera una sensibilidad potencial muy alta y alta respectivamente”, o que contrasta co 

escaso alcance e indefinición das propostas de seguimento e control. 

Cando se estuda a mortalidade directa dun parque eólico sobre a fauna vertebrada voadora 

(aves e morcegos), é fundamental ter en conta que a mortalidade detectada pola busca de 

cadáveres no campo representa só unha fracción da mortalidade real. Por unha banda, 

algúns dos sinistros non provocan a morte in situ, pero as lesións producidas permiten que 

o animal saia voando e morra a certa distancia do parque eólico nos seguintes minutos ou 

horas (mortalidade ex situ). Por outra banda, a partir do momento en que o cadáver cae ao 

chan comezan a actuar carroñeiros, descompoñedores e axentes meteorolóxicos 

provocando a súa desaparición. E, finalmente, a eficacia da detección de cadáveres por 

parte do persoal técnico non é doada, e con frecuencia dentro da zona de busca hai 

diferentes cubertas vexetais con distinta detectabilidade de cadáveres. 

Debido a que a mortalidade pode variar significativamente entre aeroxeradores dun mesmo 

parque eólico e tendo en conta os valores habituais da taxa temporal de desaparición de 

cadáveres, a busca de cadáveres debe realizarse en todos os aeroxeradores cunha 

frecuencia semanal mínima. 

O ideal é que a área de busca arredor de cada aeroxerador sexa un cadrado cuxa apotema 

sexa igual á altura máxima do aeroxerador (distancia ao chan máis raio do rotor). Non 

obstante, debido á tendencia de instalar aeroxeradores cada vez máis grandes, a área de 

busca por aeroxerador pode ser bastante extensa, o que pode levar a unha redución 

contraproducente da eficacia da detección do corpo por parte do persoal técnico. 

Alternativamente, é posible buscar cadáveres dentro dun cadrado de apotema menor e 

extrapolar os resultados. O deseño cadrado en lugar de circular facilita a realización de 
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transectos lineais en bandas paralelas de máximo 5 metros de ancho (2,5 metros a cada 

lado, o dobre no caso dos cans) a unha velocidade máxima de 1 m/s. 

A eficacia da detección de cadáveres por parte do persoal técnico (D) e a taxa temporal de 

desaparición de cadáveres (P) debe estimarse experimentalmente co tamaño da mostra, 

aleatoriedade e frecuencia adecuadas (polo menos unha vez en cada estación do ano) para 

as distintas combinacións dos factores: especie ou grupo de especies (k), cobertura vexetal 

(l), período do ano (m) e persoal técnico que realiza a busca (n). Para iso, unha persoa 

debe distribuír e xeolocalizar (mediante posicionamento satelital: GPS, GLONASS,...) 

cadáveres de morcegos e aves silvestres de diferentes tamaños (procedentes de mortes 

en parques eólicos, liñas eléctricas aéreas e estradas) e animais criados en catividade 

(completamente desconxelados) como ratos, galiñas / galos e outras aves de gaiola, nas 

zonas de busca arredor dos aeroxeradores, durante o maior número de días posible (para 

evitar acumulacións que alteren o comportamento dos carroñeiros), e levar luvas (tanto por 

motivos sanitarios como para evitar impregnar cheiros anormais). No caso da eficacia da 

detección de cadáveres por parte do persoal técnico (D), co fin de evitar a actuación dos 

carroñeiros e evitar o posible efecto de "sentirse baixo exame", a persoa que realice o 

reparto dos cadáveres deberá abandonar o zona pouco antes da chegada do persoal 

técnico probado (que non debe saber que é un día de experimentación para asegurarse de 

que se contempla unha visita rutinaria de rexistro corporal) e tamén a posterior verificación 

de se os cadáveres non detectados permanecen ou non onde foron depositados. No caso 

da taxa de desaparición temporal de cadáveres (P), os cadáveres deberán colocarse a 

medio camiño entre visitas (3-4 días despois da visita anterior e 3-4 días antes da visita 

seguinte se a visita de frecuencia é semanal), para que o A visita rutinaria de busca corporal 

utilízase para determinar a taxa de desaparición durante un tempo igual á metade do 

intervalo de tempo entre a visita e a visita (t = Δti / 2). Debido ás importantes diferenzas que 

se atopan ás veces entre as localidades próximas, non se deben utilizar os valores obtidos 

nos parques eólicos próximos. 

Se algunha zona con cuberta vexetal non pode ser mostrada ou ten unha eficacia de 

detección de canal nula (D), a mortalidade real estímase para a proporción restante da área 

de busca e o resultado extrapólase ao total. Dado que se deben evitar extrapolacións para 

conseguir as estimacións máis precisas, é necesario manter unha superficie arredor de 

cada aeroxerador cun radio igual á altura máxima do aeroxerador sen vexetación, porque 

aumenta moito a eficacia da detección de cadáveres permitindo estimacións moito mellores 

da mortalidade real. 

Os datos obtidos sobre a mortalidade detectada e a mortalidade real estimada deben 

compararse cos resultados das estimacións de mortalidade esperada para mellorar os 

modelos de risco de accidentes e os índices de vulnerabilidade espacial e para recalcular 

as análises de viabilidade da poboación. 

Por outra parte, é necesario un seguimento e control acústico do parque eólico durante toda 

a explotación do parque eólico, avaliando o impacto nas vivendas e poboacións máis 

próximas, e á vista dos resultados, ofrecer solucións compensatorias consistentes en que 

o titular do PE sufrague integramente os custos de aillamento acústico da envolvente das 

vivendas afectadas, incluíndo a substitución de xanelas. Os informes anuais que recompilen 

os resultados do seguimento (fauna, mortalidade, ruído, etc.) deberán ser públicos. 

 



29 
 

20)  Afección aos montes e ás explotacións forestais e agro-gandeiras. 
 

O Estudo de Impacto Ambiental non analiza o impacto, económico e social, sobre os montes 

e as zonas de pastos que serven de base territorial as explotacións gandeiras na área de 

afección do proxecto. Cómpre poñer de manifesto que dita eiva resulta singularmente 

significativa e grave, toda vez que tanto a base territorial agraria como os rendementos 

madeireiros constitúen unha importante fonte de ingresos para as economías das familias  

locais, podendo conlevar a efectiva implantación do proxecto de parque eólico unha 

afección severa para moitas explotacións forestais e madeireiras.  

O proxecto implica a ocupación de parte da base territorial de dúas explotación 

agrogandeiras de Vilar de Reconco: Cesares Holstein, S.C. e Andrea Vilar de Reconco, 

S.C., que nos últimos anos veñen realizando importantes investimentos21 na ampliación dos 

establos e na escolla de modelos de pastoreo, inversións e métodos de produción que o 

proxecto agora compromete sen que iso sexa considerado nos correspondentes estudos. 

Trátase ademais de explotacións inovadoras e de recoñecido prestixio. Cesares Holstein 

S.C. é a “cuarta de toda la provincia en cuanto a la calificación genética de su ganado”22 

segundo a Asociación Provincial de Criadores de Frisón (Africor-Coruña), mentres que en 

2020 foi calificada como a 6ª mellor explotación de Galicia por calificación da Federación 

Frisona Galega.23 

A instalación dos aeroxeradores do PE Vilacoba, xunto das súas infraestruturas de 

evacuación e dos distintos accesos e viais implica neste ámbito unha serie de 

consecuencias directas de grande relevancia: fragmentación das explotacións, perda de 

base territorial, perda de ingresos das familias, ou perda de ingresos na cadea de valor dos 

sectores e subsectores afectados (empresas de silvicultura, serradoiros, carpinterías, de 

transformación, etc.). Adicionalmente, como se viu nunha alegación anterior, supón a 

destrucción do proxecto de turismo na natureza da ICCA de Froxán, no que se leva 

traballando anos, e que ven de ser recoñecida na European Rewilding Network24 como 

proxecto senlleiro de turismo ecolóxico. 

 

21)  Sobre o impacto do parpadeo de sombras. 
 

Non foi posible analizar as conclusión do estudo de parpadeo de sombras, unha vez que 

os planos sometidos a exposición pública non teñen resolución suficiente para poder 

identificar os puntos e os puntos son indentificados apenas por unha lista de letras, sen 

indicar a afectacción potencial concreta dos núcleos de poboación ou vivendas máis 

próximos, en particular o lugar de Marselle, situado dentro das liñas de contorno de 

parpadeo. Sen esta concreta identificación o estudo carece de significado. 

                                                           
21 https://www.campogalego.es/la-ventaja-mas-grande-de-estar-en-feiraco-es-la-seguridad/  
22 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/mazaricos/2018/06/15/vacas-barbanzanas-producen-leche-
resto-galicia/00031529094181205891964.htm  
23 https://vacapinta.com/media/files/fichero/vp025_reconocimientosfefriga_castelan.pdf  
24 https://rewildingeurope.com/rew-project/froxan-commons/  

https://www.campogalego.es/la-ventaja-mas-grande-de-estar-en-feiraco-es-la-seguridad/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/mazaricos/2018/06/15/vacas-barbanzanas-producen-leche-resto-galicia/00031529094181205891964.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/mazaricos/2018/06/15/vacas-barbanzanas-producen-leche-resto-galicia/00031529094181205891964.htm
https://vacapinta.com/media/files/fichero/vp025_reconocimientosfefriga_castelan.pdf
https://rewildingeurope.com/rew-project/froxan-commons/
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Para o cálculo de horas media de sol utilizouse a base de datos privativa METEONORM, 

de modo que non foi posible contrastar a veracidade das informacións. Obviouse a 

existencia de fontes de datos alternativas como o Atlas de radiación solar de Galicia, 

elaborado sobre datos reais de campo. Ademais, nos criterios da normativa referenciada 

no estudo, considéranse posibles efectos para receptores de ata 110 graos sobre o eixe de 

proxección do xerador solar e ata 10 veces a distancia do diámetro do rotor. No caso dos 

destinatarios afectados, os factores de probabilidade empregados non están xustificados 

fronte ao peor dos casos, tanto en horas/ano como en minutos/día. 

Por todo o anterior, debe requirirse a realización dun novo e máis riguroso estudo de 

parpadeo de sombras, sen que sexa posible a autorización do proxecto sen unha correcta 

avaliación do impacto sobre os núcleos de poboación máis expostos. 

 

22)  Omisións na avaliación do impacto paisaxístico e sobre o turismo. 
 

A documentación presenta graves omisións no que se refire á avaliación do impacto 

paisaxístico e sobre o turismo. Entre as máis significativas, e sen ánimo exhaustivo, 

destácanse as seguintes: 

 Impacto non contemplado sobre o oficializado Camiño de Santiago pola Ría 

de Muros-Noia. O Camiño de Santiago pola Ría de Muros-Noia xa forma parte das 

Rutas de peregrinación xacobea recoñecidas desde o ano 2020, de modo que o 

impacto do proxecto sobre este debe ser considerado. Deste modo, o proxecto 

tamén avalía incorrectamente o impacto sobre o turismo ao non ter en conta o 

trazado do Camiño de Santiago pola Ría de Muros-Noia, e ó xeodestino turístico 

Ría de Muros e Noia, Ría da Estrela, que conseguiu poñer en marcha e activar o 

seu ente de xestión grazas á colaboración entre o sector privado, representado pola 

Asociación Turística Comarcal Ría de Muros e Noia e os gobernos dos concellos 

que conforman este xeodestino: Muros, Noia, Outes, Lousame e Porto do Son. O 

PE, dada a súa visibilidade desde toda a ría en en particular desde os percorridos 

do camiño de Santiago, podería ter unha afectación significativa para as empresas 

turísticas da zona, coa conseguinte repercusión económica negativa. Por todos 

estes motivos a ubicación deste parque debe ser reconsiderada, para non poñer en 

perigo a viabilidade turística da comarca. 

 Impacto non contemplado sobre os dous principais puntos de atracción 

turística do Concello de Lousame: o Museo Mineiro das Minas de San Finx e o 

Mirador da Muralla, que en ambos casos se verían directamente afectados. 

 Impacto sobre o Lugar de Especial Interese Paisaxístico (LEIP) do Val do río 

San Fins, no que precisamente se encontra instalado o proxecto. 

En 15/03/2021 a Fundación Montescola xunto con outras entidades solcitaron ao Consello 

da Cultura Galega informe sobre o impacto que os centos de novos parques eólicos en 

tramitación terá sobre o patrimonio cultural, material e inmaterial. En decembro de 2021, 

como resultado desa petición, o Consello da Cultura Galega emitiu INFORME DA 
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COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS 

EN GALICIA25 no que se indica respecto á afección paisaxística: 

 “Na práctica estamos diante de estudos de impacto que responden a unha diagnose do 

estado actual ben definida, que implica tanto a identificación de impactos, como a definición 

de medidas de integración. Esta diagnose leva implícita a crenza na capacidade de 

integración dos parques no territorio, así como a súa acomodación á paisaxe. É esta unha 

certeza sen base científica, xa que as áreas de desenvolvemento eólico se delimitaron cunha 

total e absoluta ausencia de consideración da paisaxe, polo que non se sustenta no 

coñecemento nin na análise previa. 

Así, a avaliación de impacto e incidencia paisaxística faise desde unha concepción clásica 

da paisaxe asociada á contemplación visual do espazo, limítase a constatar o impacto visual 

e a dificultade (imposibilidade) de integración… e a requirir, como recollen as DP e algunhas 

das Declaracións de Impacto Ambiental recentes: 

No caso de que exista unha manifesta preocupación social polo impacto visual dos 

aeroxeradores, deberán adoptarse as medidas necesarias para reducir ou mitigar o 

seu impacto visual. Nestes casos estudarase a posibilidade de realizar plantacións 

arbóreas nas proximidades dos núcleos, consensuadas cos seus habitantes, para 

reducir a visibilidade dos aeroxeradores. Nesta mesma liña, considerarase a 

posibilidade de facilitar a xestión forestal destas terras de xeito que se apantalle o 

parque con plantacións forestais planificadas e xestionadas con esta finalidade, 

fomentando as especies autóctonas e asegurando o cumprimento das prescricións 

da normativa en materia de prevención de incendios forestais”. 

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 teñen 

dereito a  emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o 

interese do conxunto da poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser 

determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a aparencia dos 

territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes 

e mulleres que o habitan. E no presente caso existe un rexeitamento social expreso e 

masivo ao PE Vilacoba. Non se pode transformar unilateralmente por mor do interés dunha 

empresa as  paisaxes agrarias, forestais e patrimoniais e o medio de vida das familias en 

paisaxes industriais e polígonos eólicos que só benefician a empresas e os seus espúreos 

intereses especulativos como é o presente caso. 

 

23)  Omisións e deficiencias do estudo de impacto arqueolóxico. 
 

Entre a documentación preséntase o documento titulado “Estudio de impacto arqueológico”. 

Segundo o documento, realizouse unha prospección visual intensiva duns 200 metros por 

                                                           
25 http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437  

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437
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volta da zona de obra proxectada. Dubídase de que esta prospección se chegase a realizar, 

á vista das numerosas omisións. 

Por exemplo, nunha prospección exploratoria realizada para esta parte descubriuse un 

túmulo megalítico (mámoa) non catalogado a menos de 200 metros da poligonal, nas 

coordenadas: 42°46'21.6"N 8°50'19.7"W (42.772653, -8.838808), nas proximidades dun 

punto de auga para incendios perto de Seoane. O túmulo, de considerables dimensión, é 

facilmente visible e discernible mesmo desde a estrada. Destácase que esta mámoa se 

encontra na liña divisoria entre parroquias, e podería ser parte dunha necrópole máis ampla. 

 

  
 

Non se fai referencia algunha á “Cruz de Marselle”, punto directamente afectado polo 

proxecto, nas proximidades de Marselle, de grande importancia histórica e identitaria por 

ser o lugar onde foi asasinada María Josefa Becerra Laíño en 24-02-1938 por falanxistas.26 

Trátase de un lugar destacado da comarca para a memoria histórica democrática e a súa 

destrucción supón una profanación desta, sustentada na ignorancia dun informe 

arqueolóxico que nin sequera considerou a posibilidade de consultar informantes locais. 

O proxecto tamén supón arrasar un tramo do “Camiño Sacramental” que vai desde 

Silvarredonda ata a igrexa parroquial de Vilacova, á altura da paraxe do monte veciñal de 

Froxán denominada “Cruz de Armada”. O camiño é coincidente co que Rosa Mª Franco 

Maside (2001) presenta como un ramal secundario da via romana “Per loca maritima” no 

seu artigo científico “La vía per loca maritima: un estudio sobre vías romanas en la mitad 

noroccidental de Galicia” (Gallaecia, 20: 217-248). 
 

 

                                                           
26 http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/12058/  

http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/12058/
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Por todo o anterior, debe requirirse a realización dun novo e máis riguroso estudo 

arqueolóxico, sen que sexa posible a autorización do proxecto sen unha correcta 

avaliación do impacto sobre os elementos do patrimonio cultural. 

 

24)  Inconsistencia do interese autonómico e Altenativa 0 do EIA. 

O proxecto presenta unha consideración tendenciosa da Alternativa 0, isto é, a non 

execución do proxecto. En primeiro indica que implicaría a súa non contribución á 

consecución dos obxectivos de producción enerxénica renovable. Omítese, tanto no estudo 

de alternativas como na xustificación da utilidade pública e PIA, que para 2030, o Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé aumentar a potencia 

eólica instalada ata os 50 GW e a solar ata os 39 GW, contemplando unha potencia total 

de 89 GW para ambas tecnoloxías. Porén, o recente auxe das renovables fixo que neste 

momento as solicitudes de novos proxectos superen xa esa potencia. 

Segundo os datos de Red Eléctrica de España (REE), os novos proxectos pendentes de 

poñer en funcionamento que xa contan con permisos de acceso suman ata 147,1 GW de 

enerxía fotovoltaica e eólica.27 Se estes proxectos se constrúen e se suman aos 38 GW 

xa en servizo, acumularíase unha potencia renovable de 185,1 GW, o que duplicaría a 

potencia prevista polo escenario obxectivo do PNIEC para 2030. Deste xeito, o proxecto 

non ten xustificación en base aos obxectivos referidos, e máis cando, como se evidenciou, 

nin sequera se trata dun proxecto con permiso de conexión, precisamente porque a 

capacidade actual da rede eléctrica non é capaz de asumir máis potencia nominal xerada 

por instalacións deste tipo. 

 

Atendendo  a todo o anterior, formúlase a seguinte: 
 

ADVERTENCIA 
 

Aos funcionarios e/ou autoridades responsábeis pola instrucción do presente 

procedemento, e particularmente, e de xeito fehaciente, ao Xefe Territorial na Coruña da 

da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación D. 

ISIDORO MARTÍNEZ ARCA, á Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 

Naturais Dna. PAULA URÍA TRABA, trasladándolles que, en vista dos feitos expostos, a 

continuación no trámite do presente procedemento e a adopción de actos distintos á súa 

terminación e arquivo, fará que NON poida existir elemento algún que permita EVITAR a 

comisión dos delitos cuxo tipo corresponda. 

O presente escrito sirve de proba fehaciente ao obxecto de que non se poida alegar 

posteriormente ERRO VENCIBLE OU INVENCIBLE, de modo que a continuidade ou 

comisión das conductas anteriores e outras asociadas podería resultar constitutiva, por 

tanto, na comisión dolosa dun posible delito de prevaricación administrativa e/ou 

                                                           
27 REE. Estado del acceso y conexión de la generación renovable eólica y solar fotovoltaica. Red Eléctrica de 
España. Información actualizada a 31 de Agosto de 2021. En línea: https://www.ree.es/es/clientes/datos-
acumulados-generacion-renovable  

https://www.ree.es/es/clientes/datos-acumulados-generacion-renovable
https://www.ree.es/es/clientes/datos-acumulados-generacion-renovable
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prevaricación ambiental así como de falsidade en documento público, tipificados no vixente 

Código Penal e que, esta parte deberá por, en atención ao deber de denuncia de delitos 

públicos, en coñecemento do órgano xurisdiccional competente. 

 

E, en virtude do exposto, 
 

SOLICÍTASE 
 

1. Que se teña por presentado o presente escrito, e formuladas as alegacións e 

advertencias arriba expresadas, se incorpore ao expediente de referencia acordando o 

arquivo do procedemento, ou, subsidiariamente, que se proceda a ditar resolución 

denegando autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en 

concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización 

administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese 

autonómico do proxecto do parque eólico Vilacova, poñendo fin ao procedemento. 

2. Que se recoñeza expresamente a este alegante como PARTE INTERESADA NO 

PROCEDEMENTO, a todos os efectos previstos na Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo de las Administraciones Públicas e na Ley 40/2015, del Régimen Jurídico 

del Sector Público, dándolle a continuación traslado de todos os actos de trámite e 

resolucións que afecten ao mesmo, e en particular solicítase o trámite de audiencia do 

art. 84 da Ley 39/2015, todo o cal ademáis en atención dos dereitos que confire a Ley 

27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

3. Que se teña por comunicada de xeito fehaciente ao Xefe Territorial na Coruña da 

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación D. 

ISIDORO MARTÍNEZ ARCA, á Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 

Naturais Dna. PAULA URÍA TRABA, a ADVERTENCIA expresa contida no presente 

escrito, moi particularmente, ao obxecto de que non se poida alegar posteriormente erro 

vencible ou invencible de continuaren as conductas descritas. 

 

En defensa da Terra, 


