
DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA 

ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA 

Delegación do Goberno en Galicia 

Praza de Ourense, nº 11 

A Coruña, C.P. 15003 

 

Asunto: Alegacións ao “Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 

Galicia por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud 

de autorización administrativa previa del parque eólico LUCECÚ de 115 MW y su infraestructura de 

evacuación, en la provincia de Lugo y A Coruña”. BOP A Coruña de 17-3-2022. 

 

D/Dna.___________________________________________________________, maior de idade, con 

Documento de Identidade ___________________________, e con enderezo en 

________________________________________________________________________________ 

 

COMPARECE E EXPÓN: 

Que desexo formular, en relación coa Resolución de referencia e dentro do prazo establecido para 

que se axunte ao expediente administrativo correspondente e sexan debidamente consideradas e 

contestadas, as seguintes 

ALEGACIÓNS 

1) VULNERACIÓN FLAGRANTE DA DIRECTIVA 92/43/CE, RELATIVA Á CONSERVACIÓN DE HÁBITATS 

NATURAIS E DA FLORA E FAUNA SILVESTRES. 

O proxecto contradí o Artigo 2, ao non se garantir a conservación da biodiversidade polas graves 

afeccións aos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio no que se proxecta. 

“Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario 

para a mesma, poida afectar de forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou 

en combinación con outros plans e proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas 

repercusións no lugar” 

2) GRAVES E SIGNIFICATIVOS IMPACTOS AMBIENTAIS. 

O parque eólico “LUCECÚ” afecta significativamente e produciría prexuízos irreversibles. Está 

localizado nun espazo xeográfico de alto valor ecolóxico e elevados servizos ecosistémicos propios 

da RN2K. As infraestruturas do parque xerarían impactos significativos para a conectividade 

ecolóxica dos ecosistemas e para a coherencia da RN2K. Afección grave ao LIC/ZEC Parga-Ladra-

Támoga é á súa proposta de ampliación. 

3) VULNERACIÓN NORMATIVA MEDIAMBIENTAL. 

Concretamente do artigo 46 da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e a 

biodiversidade. Igualmente do artigo 27 da Lei 5/2019, do 2 de Agosto, do patrimonio natural e a 

biodiversidade de Galicia nos concellos de Guitiriz, Vilalba, Xermade en Lugo; e Aranga na 

provincia de A Coruña. 

4) AFECCIÓN MOI SEVERA E PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS PARA OS RECURSOS HÍDRICOS. 

Vulneración flagrante da Directiva Marco da Auga. ausencia dun estudo hidrolóxico e 

hidroxeolóxico que garanta a calidade das masas de auga superficiais e soterradas e a non 



afección aos acuíferos. 

5) AFECCIÓN SEVERA E GRAVES PREXUIZOS PARA AS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, MADEREIRAS E AGRO-

GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO: 

A explotación forestal e madeireira da área de afección do proxecto destaca como actividade 

económica, situación que foi obviada pola promotora. A estación eólica e as súas infraestruturas 

de evacuación fragmentan as explotacións forestais e madeireiras e as agro–gandeiras coa 

conseguinte perda da base territorial destas e a perda de rendementos. A fragmentación que 

produce a infraestrutura eólica resulta incompatible cos obxectivos da Política agraria comunitaria 

(PAC). A empresa promotora non avaliou os impactos do proxecto sobre destas explotacións e 

como repercute a estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados. 

6) AFECCIÓN URBANÍSTICA 

A promotora pretende unha recualificación urbanística non amparada legalmente en relación a 

solos rústicos especialmente protexidos, contravindo o indicado no seu artigo 34. 

7) DOCUMENTACIÓN. O E.I.A. É INSUFICIENTE. 

A execución do Proxecto do Parque Eólico LUCECÚ, leva aparellado o correspondente “Estudo de 

Impacto Ambiental”, e tras o seu análise, considérase que unicamente se fai fincapé e se xustifican 

debidamente os impactos ambientais correspondentes á execución da obra, mentres que no 

tocante aos impactos derivados da posterior posta en marcha das instalacións eólicas e o estudo 

non aporta datos suficientes, deixando polo tanto ó proxecto na súa parte máis importante, é dicir 

na vida útil, sen datos contrastados nin propostas de corrección, e poñendo aos AFECTADOS/AS 

nun posible escenario de prexuízos constantes, non tendo clara a defensa posible chegado o 

momento. Por isto, E.I.A. sometido a exposición pública, pode considerarse incompleto e insuficiente 

8) O IMPACTO ACÚSTICO. 

O impacto acústico dos parques eólicos representa un dos principais impactos para as persoas, a 

fauna e os hábitats, polo que a análise profunda nesta materia resulta imprescindible. En 

consecuencia e tras a análise da documentación sometida a exposición pública, entendemos, que 

aínda que o Impacto Acústico derivado da execución da obra parece ter sido estudiado, no 

respecto ao Impacto Acústico derivado da actividade do propio parque unha vez iniciada a súa 

vida útil resulta insuficiente, vago e impreciso. 

9) OS IMPACTOS POR COLISIÓNS. 

Noutro orde, e tamén de importancia significativa, están os impactos por colisións, xa que a posta 

en marcha e funcionamento do Parque eólico suporía un risco elevado de colisión polas dimensións 

das pas dos aeroxeneradores e a climatoloxía da zona, e que practicamente non son avaliados no 

proxecto. Así segundo a Sociedade Española de Ornitoloxía (SEO), 25 millóns de aves morren cada 

ano, vítimas de colisións coas pas dos aeroxeneradores con conforman os máis de 900 parques 

eólicos españois (Fonte: Edición 102ª da Revista Energías Renovables-2011). 

10) OUTROS IMPACTOS NON CONSIDERADOS. 

A) O estudio non recolle o nivel de radiación electromagnética emitida polos aeroxeneradores 



ás liñas eléctricas, nin o impacto sobre a saúde dos habitantes da zona nin á fauna. 

B) O estudio non considera o alto risco de incendios que supoñen os parques, tanto os xerados 

polas propias turbinas, como por aparato eléctrico ou lóstregos atraídos polos aeroxeneradores 

que soen constituír os puntos de descarga de electricidade estática durante as tormentas. 

C) O estudio non considera o risco de accidentes por rotura de máquinas asociados a distintos 

motivos (fallos mecánicos, fortes rachas de vento, afección dos elementos por tormentas, fin 

da vida útil dos compoñentes do eólico, etc.) Esta información pode contrastarse coas 

diferentes noticias publicadas nos medios de comunicación en distintos países. 

11) SOBRE O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO. 

Respecto do procedemento administrativo, fago constar a falta de información sobre o proxecto 

aos afectados/as polo mesmo (propietarios, veciños do lugar ou usuarios de servizos da zona), xa 

que se estiveron a realizar distintos trámites e xestións de forma totalmente opaca sen informar 

minimamente. Así a publicación nos Diarios Oficiais, resulta a primeira é única notificación recibida 

por parte de moitos veciños afectados/as nas súas propiedades. 

12)LOCALIZACIÓN DO PROXECTO 

A infraestrutura eólica proxectada atópase fora das áreas de desenvolvemento eólico, nunha zona 

clasificada como de alta sensibilidade para as instalacións eólicas, con numerosas vivendas a 

menos de 1.000 metros das máquinas e con graves afección a rios e mananciais que abastecen 

casas e granxas 

 

En virtude do anterior, 

 

SOLICITA: 

O rexeitamento do Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa 

Previa do Parque Eólico “LUCECÚ” de 115  MW e a súa infraestrutura de evacuación nas provincias 

de a Coruña e Lugo, e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, 

patrimoniais, paisaxísticos e produtivos (agropecuarios, etc) presentes na área de afección do 

proxecto e na súa contorna, así como pola falta de licencia social. 

 

 

 

_________________________, ____ de Marzo de 2022. 

 

 

 

Asdo.- ___________________________________ 


