
 
 

ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA 
Delegación do Goberno en Galicia 
 Praza de Ourense, nº 11 
A Coruña, C.P. 15003 
 
Asunto: Alegacións ao Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete 

a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque 
Eólico Caíño de 187 MW, accesos e as súas infraestruturas eléctricas de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo. 
Código do proxecto: Peol-569, (BOP da Coruña número 36, de 22 de febreiro de 2022). 

Don/Dona _________________________________________________________________ con DNI. Número 
________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 
________________________________________________________________, municipio de _______________, 
provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública 
o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Caíño de 187 MW, accesos 
e as súas infraestruturas eléctricas de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo. Código do proxecto: Peol-569, (BOP da 
Coruña número 36, de 22 de febreiro de 2022), por medio do presente escrito realízanse as seguintes  

ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA: AUSENCIA DE INTERÉS PÚBLICO AUTONÓMICO OU UTILIDADE SOCIAL DO PARQUE EÓLICO CAÍÑO, 

ACCESOS E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS DE EVACUACIÓN NAS PROVINCIAS DA CORUÑA E LUGO: 

 a solicitude de Autorización Administrativa Previa feita pola mercantil promotora para o aproveitamento enerxético non é un 
proxecto vertebrador nin ten unha clara incidencia territorial, nin ten outro beneficio económico ou social que o ánimo de lucro 
exclusivo dunha empresa privada. A diferenza dos usos  actuais do territorio (usos do solo para gandeiría, agricultura e 
forestal ), onde conflúen usos compatibles co medio ambiente e donde son varios os beneficiarios, a maioría residentes dos 
concellos afectados. O uso do solo que solicita a mercantil promotora é exclusivo e excluínte en moitos casos e sempre supondo 
unha perda de valor para as actividades xa instauradas en beneficio da promotora: 

1.1* Impactos sobre a saúde humana e o benestar dás familias afectadas. Afección significativa, severa e prexuízos 

irreparables sobre a biodiversidade e a paisaxe e consecuentemente repercute nas persoas acabando por provocar 
éxodo poboacional. Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud” 
(https://aliente.org/efectos-eolica-salud ). 

O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica directamente a perda de 
biodiversidade. Pero non é só este parque, existen outros parques no mesmo ámbito xeográfico. O parque proxectado 
transforma as paisaxes de mosaicos agro–forestais e de montaña nunha paisaxe inhóspita de marcado carácter 
industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión.O proxecto eólico Caíño localízase nunha contorna moi humanizada, 
moi preto dos núcleos e de vivendas, polo que con respeto ás familias afectadas (en países como Autria onde xa se lexislou 
para estes aeroxeradores de máis de 100 metros de altura, considéranse que sufren afeccións as vivendas que están a 
menos de 10 veces a altura do aeroxerador que neste caso serían 200metros) e ao seu benestar a afección será severa 
e irreversible. 

1.2* En relación ás explotacións gandeiras da zona, vai supor mermas no seu rendemento, a cercanía dos aeroxeradores 

ás explotacións gandeiras vai incidir negativamente na súa produción e desenvolvemento, xa que os ruidos, as ondas 
electromagnéticas e o efecto parpadeo das sombras de forma continúa ocasionan estrés nos animais o cal vai incidir 

negativamente no seu estado de súde e consecuentemente na súa produción. 

Este proxecto vai supor unha disminución na base territorial das explotacións gandeiras existentes na zona. Un factor 
de gran relevancia para  o futuro das explotacións existentes, xa que a base territorial propia das explotacións para obter 
alimentos para o gando, constitúe a principal ferramenta de viabilidade das mesmas de cara ao futuro, e máis aínda na actual 
situación de crise enerxética. A maiores desta incidencia directa por ocupación que merma o terreo produtivo, tamén vai supor 
unha perda nas axudas por superficies que perciben as explotacións derivadas da Política Agraria Común, e que incluso en 
moitos casos supón a perda de axudas agroambientais e de fomento da produción ecolóxica, percibidas por potenciar os 
agricultores realmente activos que levan a cabo prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente. 
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1.3 * En relación ao sector forestal hai unha vulneración flagrante da lei 7/2012, de 28 de xuño de montes de Galicia. 

Que supón a eliminación da multifuncionalidade do monte, pois como viñamos decindo o uso predominante na área de 
afección do proxecto é o uso forestal e agro–gandeiro: 

O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribúe a mitigar o cambio climático e á descarbonización da 
economía. Aspecto non avaliado pola promotora, a este respecto deberá informar a Dirección Xeral de Defensa do Monte da 
Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño  sobre 
a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal 
do parque eólico, en tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, “o monte galego é unha fonte de riqueza 
que xera emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha contribución importante ao 
PIB galego”. 

O proxecto eólico elimina de forma irreversible a funcionalidade do monte, das terras agrícolas e implica afeccións 
irreversibles aos recursos hídricos 

1.4 * Afección severa ao medio ambiente tanto referido a agresións directas sobre o patrimonio cultural e arqueolóxico 

como a súa descontextualización. Así como afeccións significativas e severas sobre a biodiversidade e as paisaxes. 
Todo esto conleva prexuizos irreparables para todas as persoas que o disfrutan e especialmente para o sector do  
turismo e á hostalería por incremento do feísmo paisaxístico e perda do interese e valor cultural: 
  
 O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. De feito non está actualizado. Contrariamente ao que se indica no 
estudo existen indicios máis que evidentes e razoables da existencia de máis patrimonio arqueolóxico. 
A promotora obvia o impacto acumulado e sinérxico sobre o patrimonio da totalidade dos parques eólicos e as súas 
infraestruturas de evacuación existentes no ámbito xeográfico de desarrollo e implantación do proxecto industrial eólico, incluida 
a súa infraestrutura asociada de evacuación. 
 Estamos ante un área xeográfica con unha relevante presencia de patrimonio arqueolóxico e cultural. As 
infraestruturas eólicas producen a súa descontextualización e a conseguinte afección ao turismo e á hostalería. 
 
A nivel paisaxístico: 

1- Destacamos a afección paisaxística severa sobre Área de especial interese paisaxístico Fraga das Barbudas e Val do 
Cambás  (AEIP_07_01).  

2- Carreiros tradicionais e Camiños Reais: destaca pola súa importancia o Camiño de Santiago, que na zona presenta 
dúas dos seus roteiros ou itinerarios: - Camiño de Santiago: Camiño do Norte. - Camiño de Santiago: Camiño Inglés 

3- Patrimonio Cultural Material: incluso elementos considerados como BIC tales comoa Torre de Teodomiro - Castelo de 
Aranga. - Iglesia de Mezonzo. - Iglesia de San Nicolas de Cis. - Mosteiro de Santa María de Sobrado. - Torre de Andavao 
(San Martiño) - Torre de Mesía - Forno de Mouros - Torre da Preto - Torre Figueroa - Torre Peto Bordel 

4- Outros elementos de patrimonio como o Campamento Romano da Cidadela en Sobrado dos Monxes e múltiples 
miradoiros xa que pola presenza das serras elevadas, atopamos os seguintes elementos que presentan importantes 
vistas panorámicas 

 Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados polo 
Reino de España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos Bens Culturais, 
Patrimoniais e Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público derivado da súa utilidade pública 
de máxima prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 
Non cabe pois descontextualizar o patrimonio cultural nin desvencellalo da paisaxe como se fai no estudo de impacto ambiental. 
 
Patrimonio cultural inmaterial (toponimia, microtoponimia, lendas, historia...): sin avaliar pola mercantil promotora. 
 

1.5 *A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto. 
1.6 *A promotora obvia a importancia económica e ambiental da apicultura do lugar de afección do proxecto. Véxase 
por exemplo o topónimo Colmeas, que indica a importancia tradicional da apicultura. 
1.7 * A promotora obvia a importancia do cultivo da castaña e dos soutos 

**Todo elo agravado pola ausencia de retorno social do proxecto industrial eólico: A mercantil promotora non indica cal é 
o retorno social do proxecto. 



 
 

 
 
 
 

SEGUNDA: FRAGMENTACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO EN VARIOS PROXECTOS INDEPENDENTES. 

DIVISIÓN ARTIFICIOSA E FRAUDE DE LEI: División artificiosa de proxectos aos efectos da avaliación ambiental. Na 
área afectada polo proxecto existen outros parques eólicos e liñas de alta tensión de evacuación. Ausencia de avaliación 
ambiental acumulada e sinérxica da totalidade do conxunto das infraestruturas do mesmo Plan industrial eólico. 
  
 Destacar que ese mesmo día, a mesma empresa sacou a exposición pública o proxecto do P.E. Brancellao que 
conforma unha solución de continuidade no espacio e no tempo con este . 
 Neste proxecto, en total prevense 29 parques eólicos novos nunha zona xa moi castigada pola existencia doutras 
infraestruturas eólicas, moi próximas entre sí. Cómpre ter en conta que existen tamén outras infraestruturas de evacuación 
obviadas pola mercantil promotora. Non se avalían os impactos sinérxicos e acumulados da totalidade destas infraestruturas 
que prevén un futuro negro e sen futuro, para un rural inzado de eólicos nunha ausencia total de planificación eólica por 
parte da Administración Xeral do Estado e do Goberno de Madrid, que acentuará o éxodo poboacional que xa existe no 
rural galego pois non hai oportunidades nun rural inzado de infraestruturas eólicas sen orde nin control algún. 
 Sen embargo, tan só se somete a exposición pública o proxecto do parque eólico Caíño e  parte da súa infraestrutura 
de evacuación, pero non a totalidade das infraestruturas asociadas de evacuación do parque, ficando á marxe da avaliación 
ambiental  a Subestación colectora denominada SE Seselle 220 kV, que é obxecto doutro proxecto industrial da empresa 
GALENERGY, S.L.,( expediente IN408A 2020/10) , e que según explica neste proxecto nela evacuarán outros parques desta 
promotora e de outras. Pero hai que puntualizar que no proxecto no que está incluida fala dela como de unha subestación 
transformadora e nunca como colectora, polo que precisaría de un proxecto propio do que a día de hoxe carece. 
 Polo tanto, e a pesar de ser parte das infraestruturas de evacuación deste proxecto, substráese da información pública 
co que se está a privar á cidadanía afectada e ao público da súa consulta e avaliación dos impactos ambientais vulnerándose a 
Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental e a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico. 

  
 A  fragmentación artificial ou de conveniencia deste tipo de proxectos non se axusta a Dereito é unha realidade que 
veñen corroborando os tribunáis de xustiza en España dende hai anos. Así, por exemplo, A Sentenza do TSXG, Sala Terceira, 
nº 254/2020, de 9 de novembro, que apreciou a fragmentación artificial do parque eólico Sasdónigas, en Mondoñedo, 
ratificado pola Sentenza do Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección quinta Sentencia número 
160/2022, de 09 de febreiro de 2022 (STS586/2022). 
  
 

TERCEIRA: AFECCIÓNS MEDIOAMBIENTAIS SEVERAS:  

3.1* Vulneración flagrante da directiva 92/43/CEE, relativa á conservación de hábitats naturais e da fauna e flora 

silvestres: incumprimentos en relación ao  o Artigo 2 e ao Artigo 6 

 O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación como 
aos animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta concentración e 
constelación de parques podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono da zona) e do 
efecto barreira. Neste último caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de conectividade ecolóxica, vulnera de xeito flagrante 
a disposición incluída na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta 
lei. 
 Ao anterior hai que engadir a presenza de aves e quirópteros (morcegos) en estado de perigo de extinción o vulnerables 
segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) e/ou o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). 
En definitiva, a manchea de parques eólicos previstas na área xeográfica do parque eólico Caíño e a súas infraestruturas de 
evacuación non son compatibles coa conservación dos corredores ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna, 
e máis se temos en conta a presencia próxima da Rede Natura 2000 e a importancia dos cursos fluviais como garantes da 
conectividade ecolóxica.  
Como exemplo, destaca a presencia de: Circus cyaneus, Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 
2009/147/CEE (Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”:Especie en Réxime de Protección Especial) 
 

3.2* Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000: Falla de conectividade ecolóxica entre os 

ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden de límites xeográficos e que o mantemento da 



 
 

conectividade ecolóxica é fundamental para o mantemento dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede.  Polo que 
este parque suporá unha afección significativa e danos irreversibles aos espazos protexidos como: 

• Betanzos – Mandeo: Código do ZEC ES1110007 (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Betanzos – 
Mandeo”) e resaltar que como consecuencia afección ao abastecemento hídrico das vilas de Betanzos e Coirós. 

 

• Reserva da Bosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e “Terras do Miño”: Afección severa ás dúas 
Reservas da Biosfera que ficarán inzadas de eólicos. Cómpre ter en conta que existen outros moitos parques 
proxectados sobre estas reservas da biosfera, aspecto obviado pola mercantil promotora. Neste caso destaca a 
afección grave e directa provocada tanto por aeroxeradores como pola subestación que irán xeolocalizdos 
nas propias Brañas do Deo o que supón unha ameaza para o mantemento da necesaria coherencia deste LIC 
Brañas do Rio Deo (ES1110021) unha área proporcionalmente moi importante do núcleo da Reserva Mariñas 
Coruñesas Terras do Mandeo. Que no ano 2011 a Xunta de Galicia propuxo para a ampliación da Rede Natura 
2000 ao igual que o LIC Serra da Cova da Serpe  cando se declarou esta reserva. 

• Puntualizar que esta afección pon en risco o abastecemento de auga municipal de Curtis así como múltiples traídas 
particulares dos núcleos próximos ás instalacións do parque.  

• Encoro de Abegondo - Cecebre: Código ZEC ES1110004 (Zona de Especial Protección dos Valores.Naturais “Encoro 
de Abegondo – Cecebre” ) 

• Afección para o Espazo Natural de Interés Local en tramitación “Ribeiras do Mero – Barcés”: e como 
consecuencia destas dúas últimas afeccións ponse en risco o abastecemento hídrico da área metropolitana de 

A Coruña. (Véxase: ORDE do 20 de setembro de 2016 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo natural 

de interese local as Ribeiras do Mero-Barcés, no concello de Abegondo.) 

• A área potencial do plan de recuperación da da subespecie lusitánica do escribano palustre (Emberiza 
schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia aprobado polo Consello de Goberno Galego por Decreto 
75/2013, do 10 de maio de 2013. situase a 1,05 km ao norte da LAT 220 kV SE REE Abegondo-SE Seselle. 

3.3* En xeral hai ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 

21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora e da biodiversidade. 
 

 
. 

CUARTA: AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN EÓLICA ACTUALIZADA E COHERENTE CO ESCENARIO ACTUAL DE 

TRAMITACIÓN MASIVA DE INSTALACIÓNS EÓLICAS. 
 Nestes momentos tanto a Administración Xeral do Estado como a Xunta de Galicia están a tramitar no ámbito deste 
Comunidade Autónoma un volume de proxectos de implantación de novos parques que representan no seu conxunto unha 
capacidade eólica á marxe das previsións e do “carácter regulado” da Planificación Eólica de Galiza, recollida na Lei 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. 
 Semellante volume de proxectos en trámite implica un uso abusivo e irresponsable das competencias de ámbalas 
dúas Administracións, toda vez que tal expansión eólica modifica substancialmente a planificación eólica vixente na Galiza, e 
no seu conxunto pouco ten que ver cunha planificación eólica ordenada e que sexa coherente co deseño eólico considerado na 
Lei galega 8/2009. 
 Tanto nos requisitos previstos na normativa interna aplicable, como nos que se derivan das seguintes normas do dereito 
da Unión Europea: 
- Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011, Directiva 2003/35/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 
2001  
 

4.1*  Ausencia do estudo do potencial eólico entre a documentación sometida a exposición pública. 
A propia mercantil promotora non acredita a existencia do recurso eólico da zona no proxecto. 

4.2*  O Cronograma relativo á execución das obras é ilexible. Non se pode leer. 

Resulta ilexible dado o tamaño microscópico da letra. 
 

 



 
 

 

QUINTA: VULNERACIÓN FLAGRANTE DA DIRECTIVA MARCO DÁ AUGA (DMA). AFECCIÓN MOI SEVERA E 

PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS PARA OS RECURSOS HÍDRICOS: AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E 
HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON 
AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS. 
 Existe unha afección severa ao conxunto de cauces da área e afección do proxecto con impactos sobre brañas, 
humidais, fontes e nascencias de caucesafección severa e irreversible obviada pola mercantil promotora: 
i) Existe unha afección severa e irreversible para o río Deo e o río Carballido (que nace na paraxe de Toxo Queimado) entre 
outros. A importancia do sistema fluvial do ámbito do proxecto eólico vén dada pola cantidade e portos fluviais e pasos que 
cruzan os cauces como: Porta Canda,  Monte do Portiño, Porto Seixo, os Portiños, Porto Calzada, Porto Cabalo, Portos Toxos, 
Porto Paraños, Porto Covelo, Porto Vilar, O Porto, Porto Pedroso, Outeiro Portocabelo, Porto Castro, Porto Caínzos, Porto Vello, 
Porto de Samel que atravesa o rego Picho, Portavacas, ...etc. 

ii) Pero ademais hai unha afección severa a fontes como a Fonte Lagoa, Fonte dos Ollos, Fonte Portovacas, Fonte Meiga, Fonte 

Salgueiro...etc. 

iii) Outros cauces fluviais afectados son: afección severa para o rego da Fonte Lobeiras, o río da Graña, o rego da Ramalleira, o 
rego de Portobenza, río Maneo, rego Lombao, río Pequeno, río Cabalar, río de Follente, rego da Fontá, río Pedregoso, rego dos 
Castros que tributa no río Deo, rego de Portabenza que tributa no río Mandeo, rego de Barallo, rego de Porto Vilarraso, rego de 
Ribeira, rio Ponte Lagoa que pasa á beira a Braña a Zanca, rego da Fonte da Fraga, rego do Inferno, rego do Corveiro, rego da 

Lata que pasa á beira da Braña Redonda...etc. Moitos deles afluentes do río Mandeo que consecuentemente tamén estaría 

afectado 

Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona. Esta afección non foi obxecto 
do estudo ambiental realizado pola mercantil promotora que obvia  estes impactos sobre os humidais ou brañas. 

Nunha época como a actual de seca e crise climática acelerada a conservación das brañas (ou humidais) é de vital 
importancia para os ecosistemas e o equilibrio ecolóxico. 

Por todo o exposto 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento do Estudo de Impacto Ambiental e da solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque 
Eólico Caíño de 187 MW, accesos e as súas infraestruturas eléctricas de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo. 
Código do proxecto: Peol-569, (BOP da Coruña número 36, de 22 de febreiro de 2022), e a súa retirada definitiva pola 
súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais e paisaxísticos presentes na área de afección do proxecto 
e a falla de licencia social. 

2.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER 
OPORTUNAMENTE RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PARQUE EÓLICO CAÍÑO 
(CÓDIGO DO PROXECTO: Peol-569) E PROGRESO DA MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS 
PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASÍ COMO, ÁS 
INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA 
OS DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN COÑECEMENTO. 
 
3.- 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), Non se pode transformar unilateralmente por mor do interés dunha empresa as  
paisaxes agrarias, culturais e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e polígonos eólicos que só 
benefician a empresas como é o presente caso. 

4.- Téñase en conta neste procedemento administrativo o INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA 
EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437 
 
5.- Téñase en conta neste procedemento administrativo o INFORME MACROEÓLICOS: 
https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/ 
 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437
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6.- Téñase en conta neste procedemento administrativo o INFORME “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas 
asociadas sobre la salud”. https://aliente.org/efectos-eolica-salud 
 
7.- Téñase en conta que tanto o parque eólico Caíño como o parque eólico Brancellaoa pesar de compartiren o mesmo ámbito 
xeográfico e a mesma mercantil promotora, non obstante non foron obxecto de avaliación ambiental conxunta sendo obxecto 
dunha division artificiosa aos efectos ambientais. Téñase en conta a estes efectos a STS 586/2022 de data de 09/02/2022, aos 
efectos da fragmentación dos proxectos eólicos. 
 
8.- Téñase en conta que este proxecto eólico Caíño ao igual que o proxecto eólico Brancellao afectan a áreas de altos valores 
ambientais e ecosistémicos propostos pola Xunta de Galiciapara a ampliación da Rede Natura 2000, como son os novos LIC 
Cordal da Cova da Serpe e o LIC Brañas do Deo. 
Véxase a Proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia (Decembro 2011): 
https://cmatv.xunta.gal/seccion-
organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/s
eccion.html&sub=Rede_natura_2000/ 
 
9.- Tomen nota de que tanto o MITECO como a Xunta de Galicia están a impulsar unha política industrial eólica que está 
destrozando o mundo rural e inzando eólicos de forma desordenada en calquer lugar e que están a afectar de forma severa e 
irreversible con proxectos como estes ás familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados, contribuindo a 
baleirar as aldeas e os núcleos, ademais de xerar e incrementar o feísmo paisaxístico. 
 
10.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal ou braña, agás os protexidos polo 
Convenio Ramsar. Téñase en conta que ademais dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que unha hectárea 
de  turbeira pode almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono que unha hectárea de bosque tropical, reducindo a emisión de 
gases de efecto invernadoiro e o quecemento global do planeta, polo que é fundamental a conservación destes sumidoiros e  
acumuladores de carbono e que boa parte das infraestruturas eólicas proxectadas ubícanse precisamente sobre lagoas, 
humidais (brañas en Galicia) e as nascencias dos ríos. 
 
 
11.- Solicitamos ao Ministerio un Plan urxente de recuperación integral dos humidais “As Marelas”, “A Rechabeira”, 
“Santa Eulalia”, “Braña da Palma” e a “Veiga do río Carballido” e a súa exclusión da afectación das infraestruturas 
eólicas. Demandamos unha resposta escrita a esta solicitude. 
Nunha época de seca e de cambio climático acentúado máis que nunca cómpre a recuperación, conservación e 
mantemento nun estado de conservación favorable das brañas e os humidais, reservorios de humidade, de recursos 
hídricos, de biodiversidade e con importantes funcións ecolóxicas e importantes servizos ecosistémicos esenciais. 

 

En _________________, ___________________________de 2022 

 

 

Asdo.- ____________________ 

 

 

 

https://aliente.org/efectos-eolica-salud
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/

