
 
 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA 

Rúa Vicente Ferrer, 2   -   15008 A Coruña 

Asunto: Alegacións complementarias ao ACORDO do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo 

que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización 

administrativa de construción, o proxecto sectorial e o estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 220 

kV Gato-Mesón y subestación colectora Mesón 220/132 kv nos concellos de Oza-Cesuras, Abegondo, Carral y 

Ordes (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022. 

Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do Acordo do 16 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o proxecto 

sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 220 Gato-Mesón  nos 

concellos de Oza-Cesuras, Abegondo, Carral y Ordes (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 

2022., por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

 ANTECEDENTES 

Solicitante/promotor: Greenalia Wind Power Gato, S.L.U.-CIF: B-70567045  

PRIMEIRA- Non se expoñen ao público a relación de bens e dereitos afectados (RBDA), polo que o trazado da LAT 

pode ser ese que nos din ou outro. O feito de non someter a RBDA agora a exposición público vulnera dereitos ás 

persoas afectadas que puideran non saber que o son, e polo tanto a poder alegar ao EIA. 

SEGUNDA-  FRAGMENTACIÓN OU DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE PROXECTOS AOS EFECTOS DE AVALIAR OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS DAS INFRAESTRUTURAS EÓLICAS 

Por ANUNCIO do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, 

publicábase a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 220 kV desde o parque eólico 

Gato ata a subestación Mesón, nos concellos de Oza-Cesuras, Abegondo, Carral y Ordes (expediente IN408A 

2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022. 

O proxecto consiste na infraestrutura de evacuación dos futuros parques eólicos: 



 
 

1.1 promovidos por Greenalia Wind Power, SLU:  

• Parque eólico (en adelante, PE) Pena Ombra (45 MW, nº expediente IN408A 2017/40). 

• PE Gato (25,2 MW, nº expediente IN408A 2017/04). 

• PE Felga (21 MW, nº expediente IN408A 2017/19). 

• PE Monte do Cordal (12,6 MW, nº expediente IN408A 2018/33). 

• PE Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL). 

• PE Pena da Cabra (25,2 MW, nº expediente IN408A 2020/33). 

• PE Penas Boas (16,8 MW, nº expediente IN408A 2018/35). 

1.2 A maiores á dita subestación (SEC Mesón 220/132 kV) conectarase tamén á LAT 132 kV SET PE Gasalla-SET 

colectora Mesón 132/220 kV, que recollerá a potencia de catro parques en tramitación, desenvolvidos por Green 
Capital Power, S.L., cunha potencia total de 114 MW, ademais, deixarase espazo libre adicional por se for preciso no 

futuro instalar unha posición adicional para conexión de nova xeración. 

1.3 Algúns dos promotores que empregarán a subestación proxectada son: 

• Green Capital Power: PE Monte Inxeiro (38,115 MW, expediente IN408A 2017/25), PE Gasalla (24,255 MW, expediente IN408A 

2017/26), PE Abrente (27,60 MW, expediente IN408A 2018/25), PE Legre (37,95 MW, expediente IN408A 2020/97) e PE Solpor 

(24,00 MW, expediente IN408A 2018/26). 

• Adelanta Corporación: PE Braña Ancha (22,4 MW, expediente IN408A 2020/21) e Coto Loureiro (50 MW, expediente IN408A 

2018/37). 

• Eólica Galenova: PE Pedrarrubia (26 MW, expediente IN661A 1/06). 

• Parques eólicos de sociedades relacionadas con Greenalia Wind Power. 

1.4 Tamén se coordinou  a planificación e a execución da presente liña coa da LAT 220 kV evacuación PPEE Fontella, 
Feás e Seselle, nó Abegondo (expediente IN408A 2021/24, actualmente en tramitación), do promotor Galenergy, e 
propúxose unha solución conxunta en que ambos os promotores comparten os tramos II, III e IV do trazado da LAT 

obxecto deste proxecto. 

Para o cal, proxéctase unha liña de alta tensión (LAT) a 220 kV duns 25.546,06 m, de lonxitude total  que terá orixe na 

futura subestación do antedito PE Gato e finalizará na SET  Mesón do Vento, existente, propiedade de Red Eléctrica 

de España (REE). 

Todas estas instalacións serían obxecto de tramitación ambiental separada, fragmentada e dividida 

artificiosamente co fin de diluir os impactos ambientais do conxunto, facilitar e axilizar a tramitación do plan 

industrial eólico. A cidadanía afectada e o público en xeral nunca temos acceso ao conxunto da documentación 

ambiental de todos os proxectos de maneira simultánea, pois moitos deles a día de hoxe xa non están expostos 

ao público e outros aínda non foron expostos polo que como afectado non pòdo facer un estudo e avaliación 

das sinerxías e impactos acumulados o que me causa unha total  indefensión por unha evidente vulneración do 

tratado Aarhus. 

O proxecto da liña de evacuación foi obxecto de estudo ambiental separado do resto das infraestruturas dos parques 

eólicos. A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían 



 
 

considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou 

implementar novas medidas correctoras. 

A Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental e o artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, 

que indica:  

Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica.  

“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de 

transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”. 

Non se valora a localización dos parques previstos e a súa continuidade física e tampouco se pondera que todos os parques 

compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade e as infraestruturas de conexión 

asociadas. Ao anterior hai que engadir outro dato adicional, que é que a consideración separada dos parques impide ter 

en conta os efectos sinérxicos dos mesmos desde a perspectiva ambiental. 

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que, por 

tanto, debe esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

Que a framentación 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, a Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 30 de marzo de 2017, nº 556/2017, ou a pioneira 

Sentenza do Tribunal Supremo de 20 de abril de 2006, na que se pode ler o que segue: 

En canto ao impacto negativo das operacións de fragmentación artificial de parques nas avaliacións ambientáis, a 

Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 21 de febreiro de 2014, recaída no recurso 673/2009, contemplado 

no seu Fundamento de Dereito sexto.  

Poderase alegar que se procura o menor impacto nas infraestruturas de evacuación, poderase referir tamén a súa 

modularidade ou adaptabilidade, mais certamente, no sentido apuntado por unha xurisprudencia cada vez máis 

consolidada, a fragmentación artificiosa tén por finalidade menoscabar as garantías inherentes aos 

procedementos de avaliación, pola vía de imposiblitar a avaliación ambiental de conxunto dos proxectos. E 

para superar esa merma de garantías, dende logo, non resulta suficiente que nas avaliacións ambientais 

fragmentadas se acometan estudos de sinerxias, sobre os cales a xurisprudencia tén declarado o seu carácter 

incompleto e fragmentario. Así, a Sentenza do TSX de Castela-León, Sala de Valladolid, nº 1361/2014, de data 

FRAGMENTACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO EN VARIOS PROXECTOS INDEPENDENTES. DIVISIÓN 

ARTIFICIOSA  

 

 



 
 

SOLICITA: 

1.- Teña por presentadas estas alegacións complementarias e proceda ao rexeitamento da solicitude de autorización 

administrativa previa, da declaración de utilidade pública, en concreto, da necesidade de urxente ocupación que iso 

implica, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do 

estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 220 kV Gato- Mesón  nos concellos de Oza-Cesuras, Abegondo, 

Carral y Ordes (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022 e a retirada definitiva do proxecto 

pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais e paisaxísticos presentes na área de afección do 

proxecto, a falla de licencia social e a vulneración do dereito de acceso á información pública ao  

2.- Sometan a exposición pública conxunta a totalidade da documentación ambiental das infraestruturas eólicas que 

conforman os proxectos dos 14 parques eólicos citados no mesmo DOG con evacuación común ou ben sometan á 

correspondente avaliación ambiental estratéxica o proxecto industrial eólico conformado polo clúster de empresas 

que o promove. Non poden dividir artificiosamente o proxecto industrial eólico en proxectos independentes aos 

efectos ambientais, xa que están a diluir a totalidade dos impactos do conxunto.  

3- Acceso dixital, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial 

eólico de Galicia e ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, de 9 de 

outubro de avaliación ambiental de Galicia. 

Véxase o Informe Macroeólicos:  

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe// 

6.- Acceso, ao abeiro do Convenio de Aarhus, aos Plans de vixiancia e seguimento ambiental dos parques eólicos e 

liñas  de evacuación da área de afección do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal da LAT 220 kV Gato-

Mesón Mesón  nos concellos de Oza-Cesuras, Abegondo, Carral y Ordes (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, 

de 15 de xullo de 2022, xa que logo estes plans ao non publicarse, o público e as persoas interesadas non puidemos 

acceder á documentación ambiental das infraestruturas que compartirían impactos acumulados e sinérxicos co 

presente proxecto, tendo que pasar polo que indicaba o EIA elaborado pola mercantil promotora, metras que esta sí 

puido acceder tal e como se constata no expediente. 

7.- Teñan  en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera indefensión 

para a cidadanía como: 

● Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á información 

ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a participación do público e o acceso á xustiza en materia 

de medio ambiente, que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das autoridades públicas ou doutras 

entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/


 
 

● Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade Europea, do Convenio 

sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente 

(DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

● Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación, ás 

institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o acceso á información, a participación 

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

● Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais 

de Galicia. 

● Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia. 

● Directiva 2014/52/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de abril de 2014 pola que se modifica a Directiva 2011/92/UE, 

relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. 

●  Directiva 2011/92/UE do Parlamento e do Consello, do 13 de decembro de 2011, relativa á avaliación das repercusións de 

determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente 

●  Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación ambiental dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente. 

8.-  Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 

Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou 

unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, 

é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de 

beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares que habitan ou 

frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, 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 ao proxecto da LAT 220 kV Gato-Mesón  nos concellos 

de Oza-Cesuras, Abegondo, Carral y Ordes (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022. e os 

demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de 

evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente 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. 

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS 

EN GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777 

Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.  

https://aliente.org/efectos-eolica-salud 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud


 
 

9.- Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan 

participar na localización do proxecto da LAT 220 kV Gato-Mesón Mesón  nos concellos de Oza-Cesuras, Abegondo, 

Carral y Ordes (expediente IN408A 2020/145), DOG Núm. 135, de 15 de xullo de 2022 e as demais infraestruturas 

eólicas previstas para a mesma área xeográfica (incluidos os parques eólicos que comparten esta liña de evacuación), 

aos efectos paisaxísticos, de saúde e de benestar. Cómpre ter en conta que o Convenio europeo da Paisaxe indica 

que os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración, en base ás aspiracións da cidadanía, e 

non en base ás aspiracións dunha mercantil promotora que actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, 

estase a obviar  a participación pública  nun instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta 

afección como é este proxecto industrial. 

Deberan someter a exposición pública a documentación ambiental dos 14 proxectos eólicos nomeados no DOG EN 

conxunto, incluida a liña de evacuación e demais infraestruturas asociadas de conexión, para non diluir ou reducir os 

impactos do conxunto e así facilitar a participación da cidadanía na análise dos impactos globais do conxunto, sobre 

todo de cara a analizar o impacto paisaxístico e garantir a existencia de corredores ecolóxicos. 

Aranga , 24 de xullo de 2022 

 

 

Asdo.- _________________________ 

 

 


