
A/A XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL EN PONTEVEDRA
VICEPRESIDENCIA  SEGUNDA  E  CONSELLERIA  DE  ECONOMÍA,  EMPRESA  E
INNOVACIÓN
Avda. María Victoria Moreno, 43 5ª Pl. - 36003 - Pontevedra (Pontevedra)

Dona  Cristina  Correa  Pombal,  en  calidade  de  alcaldesa  do  Concello  de  Oia
(Pontevedra),  cargo  que  consta  por  notoriedade,  ante  esta  dependencia  e
conforme á RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de
Pontevedra,  pola  que  se  somete  a  información  pública  o  estudo  de  impacto
ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción,
proxecto  sectorial  (proxecto  de  interese  autonómico)  e  a  solicitude  de
declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico
Merendón,  situado  nos  concellos  de  Oia  e  O  Rosal,  provincia  de  Pontevedra
(expediente IN661A 2011/19-4). DOG Núm. 245 do 23 de decembro de 2021.

EXPÓN:

Á vista da RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial  de
Pontevedra,  pola  que se  somete  a  información  pública  o  estudo de  impacto
ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción,
proxecto  sectorial  (proxecto  de  interese  autonómico)  e  a  solicitude  de
declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico
Merendón,  situado  nos  concellos  de  Oia  e  O  Rosal,  provincia  de  Pontevedra
(expediente IN661A 2011/19-4), por medio do presente escrito realiza as seguintes
alegacións:
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1- A avaliación ambiental do parque eólico de Merendón faise de

acordo ao disposto nos artigos 6, 7 e do 17 ao 48 da Lei 21/2013, do 9 de
decembro, de avaliación ambiental. Neste senso, o Plan sectorial eólico
de Galicia (ao que debe adaptarse esta actuación) non consta sometido
ao citado procedemento de avaliación ambiental estratéxica atendendo
ao previsto nos artigos 31 ao 53 da anteriormente citada Lei 9/2021, o cal
supón un incumprimento da lexislación ambiental vixente en España. 

Este  feito  condiciona  e  limita,  de  facto,  a  avaliación  dos  impactos
asociados á implantación do proxecto do parque eólico. Ao non facerse
un estudo de impacto ambiental estratéxico do plan marco encargado
de  coordinar  os  proxectos  eólicos,  existen  deficiencias  manifestas  na
utilidade dos mecanismos de control ambiental.

2- O parque  eólico  incumpre  as  recentes  disposicións  establecidas  pola
Xunta de Galicia, nas que se apunta que os novos aeroxeradores que se
establezan en  territorio  galego deben estar  situados  a  unha  distancia
mínima  calculada  a  partir  da  altura  de  aeroxerador  (pa  incluída)
multiplicada  por  cinco.  Seguindo  os  criterios  desta  medida,  os
aeroxeradores do parque eólico de Merendón deberían estar situados,
como mínimo, a 875 metros de distancia dos núcleos de poboación. 

A pesar de que esta medida farase totalmente efectiva o 1 de xaneiro
de 2022,  esta nova distancia aplicarase tamén a aqueles expedientes
que entraron no rexistro autonómico a partir do 20 de outubro de 2021. O
proxecto eólico de Merendón comezouse a tramitar en datas previas ao
20 de outubro. Sen embargo, considérase un agravio comparativo para
a poboación de Oia e O Rosal a non inclusión do citado parque eólico
dentro deste novo marco legal, todo cando o proxecto aínda non conta
cunha Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada.

En base a esta nova normativa, o parque eólico xera unhas afeccións
incompatibles no núcleo de San Xián, cuxo centro se sitúa a 710 metros e
a edificación máis próxima a 660 metros, tal e como se pode observar na
figura 1. Neste punto, compre mencionar ademais que o EIA non toma as
medidas de distancia entre os aeroxeradores e os núcleos de poboación
dun xeito correcto xa que non ten en conta as pas dos aeroxeradores.
Consideramos  que  isto  conleva á  minimización das  afeccións  que  se
poden xerar, dado que as pas tamén son xeradores de impacto no seu
contorno próximo. 
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Figura 1. Distancias entre o aeroxerador A3 e o núcleo de San Xían (centro e edificación máis
próxima). 

3- A  división  do  proxecto  industrial  eólico  en  varios  proxectos
independentes é unha fragmentación artificiosa e indebida. 

Nesta liña, non se valora de maneira adecuada a liña de evacuación a
pesar  do seu forte  impacto. A construción desta liña implicará graves
efectos  sociais,  ambientais  e  paisaxísticos,  e o feito  de tramitarse  dun
xeito  independente  ao proxecto  do parque eólico,  supón un  agravio
para os afectados dado que non se ten unha visión integral do proxecto
do parque eólico. 

Neste senso, non se somete a exposición pública, co proxecto do parque
eólico,  as  infraestruturas  asociadas  e  necesarias  para  a  evacuación,
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vulnerando de tal  xeito  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 establece que 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: 

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”.

Esta liña de evacuación é intrínseca ao proxecto e, por tanto, debería
analizarse  en  todo  o  procedemento  de  avaliación  ambiental.  Esta
infraestrutura  resulta  imprescindible  para  a  viabilidade  e
desenvolvemento do parque eólico debido ao cal se deben analizar de
xeito  pormenorizado  os  efectos  e  impactos  de  todas  as  liñas  de
evacuación.

No  requirimento  do  Ministerio  da  transición  ecolóxica  e  o  reto
demográfico  (MTERD)  recóllese  o  artigo  21  da  Lei  24/2013,  do  26  de
decembro, do Sector  Eléctrico, que establece que 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.

Esta  liña  de  evacuación  é  intrínseca ao proxecto,  por  tanto,  debería
analizarse  en  todo  o  procedemento  de  avaliación  ambiental.  Esta
infraestrutura  resulta  imprescindible  para  a  viabilidade  e
desenvolvemento do parque eólico debido ao cal se deben analizar de
xeito  pormenorizado  os  efectos  e  impactos  de  todas  as  liñas  de
evacuación.

4- A  construción  do  parque  eólico  non  contribúe  á  consecución  dos

obxectivos enerxéticos propostos nas Directrices Enerxéticas 2018-2020
da Xunta de Galicia, aprobadas o 8 de marzo do 2018, e que buscan que
entre  o  85  e  o  90% do consumo  eléctrico  galego  proveña de  fontes
renovables. 

Nesta  liña,  seguindo  os  datos  proporcionados  pola  Red  Eléctrica  de
España,  a produción enerxética en Galicia no ano 2020 foi  de 24.553
GWh,  dos  cales  un  75,6%  produciuse  a  través  de  fontes  de  enerxía
renovable, o que supón que en Galicia se producen 18.562 GWh a través
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de  enerxías  renovables.  Este  mesmo informe nos  sinala  que o
consumo enerxético en Galicia foi de 17.383 GWh, o que implica
que  o  balance  enerxético  con  respecto  á  produción  enerxética
renovable  é  de  +1.179  GWh.  Así  pois,  a  implementación  do  parque
eólico, en todo caso, favorece a xeración dun superávit enerxético que
permite  a  comercialización  da  súa  produción,  máis  non  colabora  na
consecución dos obxectivos de independencia enerxética, tal y como se
alega na páxina 48 do EIA. 

En relación con isto, na páxina 70 do EIA indícase que a implementación
do parque eólico contribuirá ao aforro económico.  Porén,  compre ter
presente a recente subida dos prezos do MWh para os consumidores, que
pasaron de pagar unha media 40,38 €/MWh no 2019 a unha media de
118,47 €/MWh no 2021, acadando en decembro de 2021 un prezo de
239,17  €/MWh  (Organización  de  Consumidores  y  Usuarios,  2022).  Esta
tendencia nos amosa unha realidade totalmente inversa á exposta no
EIA,  dado que os  procesos  de  transición  enerxética  non favoreceron,
polo momento, esa baixada da factura enerxética. 

5- Non se avalía de maneira obxectiva a alternativa 0 en relación a tódolos

aspectos ambientais e socioeconómicos.

No apartado b do artigo 35 da  “Ley 21/2013,  de 9 de diciembre,  de
evaluación ambiental” determinase que o estudo de impacto ambiental
ha de incluír o seguinte:

Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que
tengan relación con el proyecto y sus características específicas,
incluida la alternativa 0,  o de no realización del  proyecto, y una
justificación  de  las  principales  razones  de  la  solución  adoptada,
teniendo  en  cuenta  los  efectos  del  proyecto  sobre  el  medio
ambiente.

No Anexo VI de dita lei sinálase, así mesmo, a seguinte consideración:
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Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará
una descripción de los aspectos pertinentes de la situación
actual  del  medio  ambiente  (hipótesis  de  referencia),  y  una
presentación de su evolución probable en caso de no realización
del  proyecto,  en  la  medida  en  que  los  cambios  naturales  con
respecto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante
un  esfuerzo  razonable,  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  de
información medioambiental y los conocimientos científicos.

Deste  xeito,  a  comparación  da  alternativa  0  coas  alternativas  de
execución  do  proxecto  centrase  nos  efectos  positivos  do
desenvolvemento  do parque eólico,  sen analizar  os  efectos  negativos
derivados da súa construción. Por exemplo, no que se refire á cuestión
socioeconómica,  tratada  na  páxina  47  do  EIA,  se  realiza  o  seguinte
análise:

Por otra parte, tampoco se produciría el impacto positivo sobre la
socioeconomía derivado del contrato de compra o arrendamiento
de  los  terrenos  afectados  por  la  instalación  del  parque  y  del
beneficio generado para los Ayuntamientos de Oia y O Rosal y por
tanto  la  repercusión  para  sus  pobladores  por  los  impuestos
correspondientes derivados del parque eólico.

Por lo que se refiere al impacto socioeconómico, éste se traduce en
mayores posibilidades de inversión, creación de puestos de trabajo
especializados  y  la  consolidación  de  un  tejido  empresarial  en
sectores  tecnológicos vinculados  a las  energías  renovables.  Pero,
especialmente, el impulso de este tipo de energía puede constituir
un  potente  recurso  para  desarrollar  iniciativas  de  carácter
energético, medioambiental y social vinculadas a la implantación
de los parques eólicos.

Como podemos observar, no eixo socioeconómico non se establece que
a non execución do parque eólico permita o mantemento da aptitude
agro-forestal  actual  do  terreo,  sen  verse  parcialmente  ocupada  por
ningunha  infraestrutura  nova.  De  feito,  na  páxina  48  conclúen  que  a
alternativa  0  “no  representa  ningún  beneficio  social".  Este  caso  é
especialmente relevante se atendemos á configuración socioeconómica
dos concellos afectados, na que a produción forestal ocupa un papel
estratéxico, sobre todo nas zonas máis altas destes termos municipais.
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Deste xeito, dáse a entender que a situación sen proxecto non
posúe ningún efecto positivo en termos socioeconómicos. Este análise é
claramente parcial e non ten en conta todas as variables e impactos.
Nesta  liña,  a  implementación  do  parque  eólico  xerará  un  evidente
impacto negativo neste ámbito, ao entender que o seu funcionamento
xerará afeccións directas ao potencial turístico e a o atractivo natural do
entorno.

6- A alternativa 2 do parque eólico (alternativa seleccionada) non evita de

xeito integral as afeccións que se poden producir nas Áreas de Especial
Interese  Paisaxístico  (AEIP)  de  Chan  da  Valga  (código  de  referencia:
AEIP_06_14)  e  Muiños  de  Folón  e  do  Picón  (código  de  referencia:
AEIP_06_15). 

Na páxina 52 do EIA sinalase que, para esta alternativa, se incorporou
unha restrición ambiental consistente en “evitar la afección a las áreas de
especial interés paisajístico (AEIP)”. Porén, se ben a alternativa 2 evita a
colocación de aeroxeradores no interior da delimitación deste espazos,
iso non implica necesariamente a non xeración de afeccións (afeccións
visuais,  xeración  de  ruído,  efecto  parpadeo de  sombras  o  shadow
flicker...)   que  poden  comprometer  os  valores  paisaxísticos  polos  que
estes espazos foron declarados como AEIP. 
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Neste  caso,  destaca  especialmente  a  localización  do
aeroxerador A4, cuxo rotor se sitúa a 69 metros da delimitación
da  AEIP  de  Chan  da  Valga.  Se  consideramos  o  radio  das  pas  do
aeroxerador, de 68 metros, podemos ver que estas case se sobrepoñen
sobre  a  figura  de  especial  interese  paisaxístico  (figura  2).  Polo  tanto,
podemos sinalar  que a alternativa 2 non evita a afección sobre estes
espazos, xa que a localización dos aeroxeradores nos marxes externos á
delimitación  destas  figuras  non  implica  a  evasión  das  afeccións  que
poden  xerar.  Tendo  isto  en  conta,  consideramos  pertinente  unha
reformulación na localización, en especial, do aeroxerador A4. Se ben a
súa relocalización non implica a desaparición 

total das afeccións que pode presentar, si pode minimizalas. 

Figura 2. Distancias entre o aeroxerador A3 e o núcleo de San Xían (centro e edificación máis
próxima). 
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7- Non  se  valora  o  impacto  nin  se  establecen  medidas  de
mitigación relacionadas co efecto sumidoiro das coberturas no
ámbito afectado do proxecto.  

No EIA, no apartado dedicado á atmosfera, clima e cambio climático
(pp.  68-71)  céntranse  primordialmente  nos  efectos  positivos  que
conlevaría  a  construción  do  parque  eólico.  De  feito,  tampouco
introducen ou teñen en conta as emisións que producen os vehículos e
maquinaría  durante a fase de obras.  Polo tanto,  consideramos que o
análise das variables climáticas e atmosféricas non está correctamente
analizada, ao non incluír estes dous elementos. 

8- O impacto sobre hábitats de interese comunitario está infravalorado, xa
que no EIA consideran como “MUY REDUCIDA” (p. 96) a afección que o
parque eólico provocaría nestes espazos, cando catro aeroxeradores se
atopan en hábitats de interese comunitario. 

Volvese a cualificar no informe ambiental a afección como moi reducida
sen considerar unha vez máis que gran parte das actuacións, como as
liñas de evacuación, teñen un carácter irreversible e permanente. Sobre
todo á hora de considerar os HIC prioritarios e non prioritarios, definidos
na Memoria de Zonificación Ambiental para a implantación de enerxías
renovables como:

“Áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el
territorio europeo de los Estados miembros de la Unión Europea se
encuentran  amenazados  de  desaparición  en  su  área  de
distribución  natural,  o  presentan  un  área  de  distribución  natural
reducida  a  causa  de  su  regresión  o  debido  a  que  es
intrínsecamente restringida, o constituyen ejemplos representativos
de  una  o  de  varias  de  las  regiones  biogeográficas  de  la  Unión
Europea. De entre ellos destacan los hábitats prioritarios, puesto que
están amenazados de desaparición y su conservación supone una
responsabilidad especial. La Administración General del Estado y las
comunidades  autónomas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias,  tienen  el  cometido  de  vigilar  su  estado  de
conservación,  teniendo  especialmente  en  cuenta  estos  tipos  de
hábitats naturales prioritarios”

Dito  isto,  compre  mencionar  que  a  construción  do  parque  eólico
implicará  a  afección  directa  a  os  seguintes  hábitats  de  interese
comunitario: 
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Figura 3. Distribución xeográfica dos hábitats de interese comunitario. 
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Código do HIC Descripción do HIC Afección do parque eólico

4030 Brezales secos 
europeos 

Os aeroxeradores A3 e A5 
atópanse no interior da área 
catalogada como HIC. O mesmo 
ocorre cos viarios de acceso a 
estes.

4090 Brezales 
oromediterráneos 
endémicos con 
aliaga

Un tramo de aproximadamente 
280 metros do viario de acceso ao 
aeroxerador A3 se atopa no interior
da súa delimitación. 

9230 Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robur y 

Quercus Pyrenaica

Os aeroxeradores A1 e A2 están 
proxectados no interior deste HIC, 
así como os seus respectivos viarios.



Ante  o  exposto,  débese  considerar  a  vulneración  aos  conceptos  de
“Dano ambiental” e “Estado de conservación”, recollidos na Lei 26/2007,
de 23 de outubro, de responsabilidade ambiental, que no seu artigo 2,
centrado en definicións, manifesta o seguinte:

1. «Dano ambiental»: Os danos ás especies silvestres e aos hábitats,
é dicir, calquera dano que produza efectos adversos significativos
na posibilidade de alcanzar ou de manter o estado favorable de
conservación deses hábitats ou especies.

 6. «Estado de conservación»: Con respecto a un hábitat, a suma de
influencias que actúan sobre el e sobre as súas especies típicas que
poidan  afectar  a  longo  prazo  á  súa  distribución  natural,  á  súa
estrutura e ás súas funcións, así como á supervivencia a longo prazo
das  súas  especies  típicas  na  área  de  distribución  natural  dese
hábitat no territorio español. 

Tamén se deben ter en conta as contradicións coa Directiva 92/43/CEE,
relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres,
da que se destaca: 

Artigo 2

1.  A  presente  Directiva  ten  por  obxecto  contribuír  a  garantir  a
biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da
fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao
que se aplica o Tratado. 
2.  As  medidas  que se  adopten en virtude da presente Directiva
terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun
estado  de  conservación  favorable,  dos  hábitats  naturais  e  das
especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario.

En  definitiva,  consideramos  que  a  afección  ao  parque  eólico  non  é
reducida, tal  e como sinala o EIA na páxina 96, senón que é SEVERA,
dada la distribución xeográfica dos HIC con respecto a localización dos
aeroxeradores e os seus viarios. 

9- Minimízanse dun xeito claro os posibles impactos que se poden xerar no

que respecta ás augas e  a rede hidrolóxica do entorno.  Neste senso,
compre expor as seguintes consideracións: 
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� O aeroxerador A2, así como os viarios que dan acceso aos
aeroxeradores  A1  e  A2  (de  necesario  acondicionamento
segundo o EIA), se atopan nas proximidades da charca “Poza dos
Corvos”,  unha fonte de abastecemento de auga para o gando
salvaxe  e  fauna  que  habita  na  contorna  do  proxecto.  Por  esta
razón, posúe unha importancia estratéxica, máis tendo en conta a
relevancia  da  gandería  salvaxe  do  espazo  (relacionado  coas
alegacións nº10 e 11). Concretamente, o aeroxerador A2 situárase,
tendo en conta as súas pas, a 95 metros desta charca, e os viarios
que serán modificados se atopan, como podemos ver na figura 2,
nas inmediacións da propia charca. Isto pode xerar unhas afeccións
significativas  non recuperables  neste  punto,  pudendo orixinar,  en
última instancia, a súa desaparición. 

Nesta liña, na páxina 221 do EIA,  sinalan que, durante a fase de
obras, se levará a cabo o balizamento da charca co obxectivo de
minimizar  as  posibles  afeccións.  Non obstante,  tendo en conta a
caracterización e o volume das intervencións a realizar neste punto
(implementación  do  aeroxerador  A2,  obras  de  modificación  do
viario  contiguo  e  colocación  da  torre  anemométrica),
consideramos  esta  medida  como  insuficiente,  xa  que  o  seu
balizamento  non  implica  necesariamente  que  este  espazo  non
reciba un impacto que pode ser irreversible. 

En suma coa falta de medidas protectoras en torno a esta charca,
compre sinalar  que se bota en falta unha maior  concreción das
actuacións previstas na modificación dos viarios, especialmente na
zona previamente descrita, tal e como se pode visualizar na figura 4.
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Figura 4. Localización da Pozas dos Corvos, nas inmediacións de A2 e viarios de acceso.
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� O trazado dalgúns viarios de acceso ao parque eólico
discorren  polo  leito  e  zonas  de  policía  dalgúns  cursos  fluviais  do
interior  da poligonal.  Concretamente, os  canles  fluviais  afectados
por estes viarios son o río de Folón (ID: 24018) e un rego sen nome
afluente deste (ID: 24019), tal e como se aprecia na figura 5. Se ben
este  impacto  aparece  recollido  no  documento  de  avaliación
ambiental,  consideramos que este  aparece minimizado en  tanto
que a valoración global das afeccións do parque eólico sobre a
hidroloxía  é  considerado  como  compatible  (a  valoración  do
impacto máis baixa).  Porén, esta configuración espacial  obriga á
promotora  a  extremar  precaucións  e  a  afondar  en  medidas
protectoras relacionadas,  xa que as afeccións á rede hidrolóxica
derivadas das obras de modificación dos viarios poden ser dun gran
impacto,  afectando  á  calidade  das  augas,  á  flora  e  á  fauna
ripícola asociada.

Figura 5. Superposición do plano do parque eólico e os leitos e zona de policía dos cursos fluviais
que discorren pola poligonal.
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� O análise hidrolóxico do EIA non ten en conta a afección
que a localización do aeroxerador A4 pode xerar no río de
Folón (ID: 24018). Isto se produce porque só teñen en conta o motor
do  aeroxerador,  non  as  pas  de  este.  Polo  tanto,  se  incluímos  a
dimensións das pas, podemos observar na figura 6 que este ocupa
a  zona  de  policía  do  curso  fluvial  sinalado.  Esta  consideración
evidencia  a  proximidade  que  existe  entre  o  aeroxerador
mencionado e o curso fluvial, polo que se estima pertinente non só
que  se  inclúa  na  análise,  senón  que  se  establezan  medidas
protectoras específicas.  Esta consideración contradí  o exposto na
páxina 137 do EIA, na que se sinala que os aeroxeradores do parque
localízanse en zonas libres de masas de auga. 

Figura 6. Localización do aeroxerador A4 con respecto a zona de policía afectada.
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10- Non se valora correctamente o impacto (compatible, segundo o

EIA) que se pode producir sobre o gando salvaxe, especialmente
para  o  caso  dos  cabalos,  na  fase  de  construción  e  fase  de
funcionamento. 

Tal e como se constata nas páxinas 111 e 118 do EIA, o ámbito no que se
vai  a proceder a implementación do parque eólico caracterizase por
unha  relativamente  alta  presenza  de  gando  salvaxe,  especialmente
composto  por  cabalos.  Compre  indicar,  nesta  liña,  a  existencia  do
denominado “Curro de Valga”,  zona na  que se protagoniza  de xeito
anual a festividade cultural e tradicional da “Rapa das Bestas”. De feito,
este  ámbito  configúrase  como  un  dos  poucos  espazos  galegos  que
manteñen a tradición dos curros ou “Rapa das Bestas”. 

Neste  senso,  a  construción  do  parque  eólico  pode  provocar  graves
afeccións nas especies animais salvaxes do entorno e, en consecuencia,
poden derivar  na desaparición deste patrimonio vivo galego, xerando
unha  serie  de  consecuencias  medioambientais  e  socioeconómicas.
Debido ao potencial risco acumulativo que se pode desencadear a partir
da  construción  do  parque,  se  estima pertinente  valorar  esta  afección
como SEVERA, e non como compatible, e expor un paquete de medidas
específico para este eixo. 

11- Non se valora correctamente o impacto acústico producido polo parque

eólico no seu entorno, especialmente para o caso do gando salvaxe e
fauna que habita no ámbito. 

Isto débese a que soamente valoran o impacto acústico que o parque
eólico  xeraría  aos  núcleos  de  poboación  que  se  atopan  nas
inmediacións. Non obstante, tamén se debe ter en conta a afección que
pode existir  nas zonas habitadas por fauna e gando salvaxe. Como se
sinala  na  alegación  nº  10,  referida  ás  afeccións  do  parque  sobre  os
curros, este espazo se caracteriza polos seus valores faunísticos en tanto
que supón un dos poucos espazos galegos nos que aínda se mantén a
tradicional festividade cultural coñecida como “A Rapa das Bestas”. Polo
tanto,  non  se  entende  que,  unha  vez  que  se  recoñece  esta
caracterización, non se realice un estudo acústico que sexa acorde. Por
isto, estímase necesaria unha profundización do estudo acústico que se
relacione coa distribución xeográfica habitual destes animais. 
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Os  animais,  como  os  seres  humanos,  sofren  alteracións  de
comportamento, sendo máis sensibles a algúns sons non audibles polo ser
humano.  Isto  repercute  na  comunicación  entre  os  diferentes  animais
(Whalen et al., 2019), o que pode afectar á reprodución e/ou contribuír a
un aumento de cortisol, o que indica unha resposta ó estrés (Mikołajczak
et al., 2013; Agnew et al., 2016) que podería facer que os animais sexan
máis susceptibles a infeccións e enfermidades (Hansen e Hansen, 2020). 

12- Incompatibilidade coa Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e

do Consello do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das
aves silvestres, que entre outros puntos establece:

“(6)  Las  medidas  que  deben  adaptarse  han  de  aplicarse  a  los
diversos factores que puedan actuar sobre el nivel de población de
las aves, a saber: las repercusiones de las actividades humanas y en
particular  la  destrucción  y  la  contaminación  de  sus  hábitats,  la
captura y la destrucción por el hombre y el comercio al que dan
lugar dichas prácticas y procede adaptar la severidad de dichas
medidas a la situación de las distintas especies en el marco de una
política de conservación.

(7) La conservación tiene por objetivo la protección a largo plazo y
la administración de los recursos naturales como parte integrante
del patrimonio de los pueblos europeos. Permite la regulación de
dichos recursos y de su explotación sobre la base de las medidas
necesarias  para  la  conservación  y  la  adaptación  del  equilibrio
natural  de  las  especies  dentro  de  los  límites  razonablemente
posibles.

(8) La preservación, el mantenimiento o el restablecimiento de una
diversidad  y  de  una  superficie  suficiente  de  hábitats  son
indispensables para la conservación de todas las especies de aves.”

A  situación  xeográfica  do  parque  eólico  inclúe  a  presenza  de  aves
contempladas  no Catálogo Galego  de  Especies  Ameazadas  (CGEA),
ademais  de posuír  o status  de protección legal  dos Anexos II  e  III  da
Directiva Comunitaria 2009/147/CEE. Neste senso, resulta convinte sinalar
a potencial presenza da arcea (Scolopax rusticola). 

Tendo  estas  cuestións  en  consideración,  compre  indicar  que  o  EIA
menospreza  o  impacto  que  os  aeroxeradores  poden  ocasionar  nesta
especie e noutras aves que habitan na zona. Así pois, consideramos que
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o impacto  que se  produce na avifauna local  é  severa  e non
moderada, tal e como establece o EIA.

13- A poligonal do parque eólico sitúase sobre unha zona catalogada como

“Área de distribución potencial” da escribenta das canaveiras (Emberiza

schoeniclus  lusitanica),  especie  incluída  dentro  dun  Plan  de
Recuperación en Galicia. 

Pese a que esta especie habita principalmente en zonas de humidais
costeiros, cabe ter en conta que esta área, designada dentro do plan de
recuperación, pode constituírse como unha zona de descanso durante
os  seus  desprazamentos,  tendo en  conta,  ademais,  a  localización  de
charcas coma “Poza dos Corvos” que serve de punto de abastecemento
de  auga  á  fauna  da  contorna  (mirar  alegación  nº  9).  Por  isto,  as
afeccións que a implementación do parque eólico poden xerar nesta
especie  poden  ser  moi  graves,  dado  o  potencial  risco  que  os
aeroxeradores poden supor nas aves que habitan no entorno (mortes por
colisión  directa  primordialmente).  Este  caso  é  especialmente
preocupante, dado que se encontra en perigo de extinción, tanto polo
Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) como polo Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).

14- O  impacto  do  parque  eólico  sobre  os  quirópteros  é  SEVERO,  e  non

moderado, tal e como establece o EIA. 

Segundo o Atlas de Morcegos de Galicia desenvolto pola “Asociación
DROSERA para ou estudo e conservación do medio natural”, a cela UTM
29TNG14 (onde se sitúa o parque eólico Merendón) conta coa presenza
das seguintes especies:

� Morcego das fragas (Barbastellus barbastellus)

� Morcego das hortas (Eptesicus serotinus)

� Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)

� Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus hipposideros)

� Nóctulo pequeno ou morcego de Leisler (Nyctalus leisleri)

� Nyctalus lasiopterus 
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15- O impacto do parque eólico sobre os quirópteros non está correctamente

avaliado xa que non cumpre coas directrices propostas polo Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTERD). 

A  metodoloxía  aplicada  no  EIA  para  identificación  y  avaliación  dos
afeccións  sobre as  especies  de quirópteros  non  segue as  disposicións
establecidas  na  “Propuesta  de  Directrices  para  la  Evaluación  y
Corrección de la Mortalidad de Quirópteros en Parques Eólicos” realizado
pola  Subdirección  General  de  Biodiversidad  Terrestre  y  Marina  del
Ministerio para la Transición Ecológica y el  Reto Demográfico (MTERD).
Neste  senso,  compre  indicar  as  principais  directrices  propostas  e  que
deberían ser seguidas pola metodoloxía aplicada no EIA: 

� Respecto á duración dos traballos, se sinala que as  “grabadoras se
mantendrán  en  funcionamiento  desde  el  ocaso  hasta  el  orto  y
deberán estar operativas de forma ininterrumpida entre el 1 de agosto
y el 30 de septiembre. El resto del período de actividad, entre el 1 de
abril  y el 30 de octubre, se muestreará como mínimo 10 noches de
cada mes”. 

� No  referente  aos  efectos  sinérxicos,  se  apunta  que  “en  caso  de
hallarse  algún  parque eólico  en un radio de 10 km,  se indicará el
número de parques y de aerogeneradores, y se revisarán los datos de
actividad y de mortalidad registrada en los mismos. Esta información
se incorporará en el informe del parque objeto de estudio y deberá
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ser tenida en cuenta a la hora de valorar el posible impacto
del nuevo proyecto”. 

� En relación á superficie para a busca de cadáveres, é pertinente que
“el área de búsqueda no sea inferior a un círculo de diámetro igual a
la longitud del rotor más el 10 % de la misma. Es por ello importante
destacar la necesidad del uso de perros adiestrados, ya que estos son
mucho más eficientes que las personas en el hallazgo de cadáveres
de  pequeño  tamaño.  Precisamente  su  pequeño tamaño  favorece
que los cadáveres de murciélagos desaparezcan con rapidez, por lo
que, para que las estimas sean consideradas fiables, es preciso que la
periodicidad de las inspecciones sea siempre inferior a los diez días, es
decir, al menos tres veces al mes entre los meses de julio a octubre
(ambos incluidos)”.

Por  todo isto,  consideramos  que  a  valoración  dos  impactos  sobre  as
poboacións de quirópteros non é adecuada xa dende a metodoloxía
empregada. En consecuencia, a avaliación dos impactos que o parque
eólico pode xerar queda significativamente minimizada. 

16- As obras nos viarios de acceso do parque eólico traspasan o contorno de

protección  dalgúns  elementos  patrimoniais  (figura 7).  A este  respecto,
compre indicar que, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 5/2016 de
patrimonio cultural de Galicia, se establece o seguinte: 

a) Se procurará evitar los movimientos de tierras que supongan una
variación significativa de la topografía original del entorno.
b) Se procurará su compatibilidad con los elementos configuradores
de la estructura territorial tradicional, como son la red de caminos,
los muros de cierre, setos, tapias, taludes y otros semejantes.
c)  Se  emplearán  materiales,  soluciones  constructivas  y
características  dimensionales  y  tipológicas  en  coherencia  con  el
ámbito en cualquier tipo de intervenciones.
d) Se mantendrán preferentemente la estructura y la organización
espacial  del  entorno,  con  la  conservación  general  de  las
alineaciones y rasantes.
e) Se procurará y se valorará la integración y compatibilidad de los
usos y costumbres tradicionales y característicos configuradores del
ambiente con los de nueva implantación.
f)  Se  facilitará  la  implantación  de  actividades  complementarias
compatibles con los valores culturales de los bienes que garanticen
la  continuidad  de  su  mantenimiento  con  el  establecimiento  de
nuevos usos.
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Figura 7. Localización dos contornos de protección dos elementos patrimoniais.

Nesta liña, compre indicar que as intervencións de reacondicionamento
dos viarios  de acceso ao parque eólico poden entrar  en conflito con
algunhas das disposicións lexislativas previamente sinaladas.

17- A  avaliación  do  impacto  sobre  o  patrimonio  (anexo  XI  do  EIA)  non
cumpre a metodoloxía de valoración do impacto que propón e minimiza
a  afección  que  se  pode  producir  sobre  determinados  elementos
patrimoniais. 

Para  a  valoración  das  entidades  afectadas,  na  páxina  21  do estudo
arqueolóxico, establécense tres categorías en función da distancia entre
as obras e a localización destes elementos patrimoniais: 
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1. Banda de afección: toda la traza y su entorno hasta 50 m
de distancia medidos a partir del borde externo de la obra. Dentro
de esta banda los elementos arqueológicos pueden ser destruidos
por las obras de construcción.
2. Banda de incidencia: entre los 50 y 200 m. Definida por imperativo
legal,  según  el  cual  se  debe  informar  de  cualquier  obra  en  el
ámbito  de los  200 m de cualquier  yacimiento  arqueológico.  Son
zonas indirectamente afectadas por el proyecto, donde se pueden
producir  impactos  severos  sobre  ciertos  tipos  de  yacimientos  de
morfología extensa (p.ej. estructuras externas de un castro) o bien
modificar el entorno de otros.
3.  Banda de muestreo:  a partir  de los  200 m y hasta los  500.  Se
considera  en  función  del  interés  arqueológico  puntual  de  zonas
determinadas,  y  como  elemento  complementario  o  de
contextualización de elementos contemplados en las dos bandas
anteriores.

Ao marxe desta consideración, a avaliación de impacto arqueolóxico
non cumpre coa súa propia metodoloxía, xa que se identificaron varios
elementos patrimoniais  que, estando a menos de 50 metros das obras
vinculadas  ao  proxecto  eólico,  reciben  unha  valoración  do  impacto
minimizada, cando deberían ter un impacto crítico (xa que poden ser
destruídos, xerando unha afección irreversible). Tendo isto en conta, os
casos que se atopan mal analizados son os seguintes:

� Mámoa  do  Carqueixeiro  1  (GA36048023)  :  Elemento  situado  a  22,5
metros das obras. 

� Mámoa  do  Carqueixeiro  2  (GA36048024)  :  Elemento  situado  a  20
metros das obras. 

� Mámoa  do  Carqueixeiro  4  (GA36048039)  : Elemento  situado  a  46
metros das obras. 

A  estes  elementos  debemos  engadir  a  mámoa  de  Carqueixeiro  3
(GA36048025),  a  fonte  de  Arcela  (GA36048043)  e  o  xacemento  de
Marzán (GA36048010), xa valorados no EIA como elementos patrimoniais
afectados dun xeito crítico. Polo tanto, compre indicar que o número
total  de  elementos  patrimoniais  afectados  criticamente  é  de  seis. En
definitiva, a construción do parque eólico de Merendón pode xerar un
impacto  crítico  sobre  o  patrimonio  arqueolóxico  das  proximidades,
pudendo chegar a provocar danos irreversibles que poden xerar a súa
desaparición.  Así  mesmo,  como  resultado  da  minimización  das
afeccións,  non  se  propoñen  medidas  preventivas  acordes  para  os
elementos patrimoniais citados previamente.

18- No  relativo  aos  impactos  no  medio  socio-económico,  non  se  valoran
correctamente as afeccións que o parque eólico provoca, sobre todo,
nos sectores primario e terciario.
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A construción do parque eólico Merendón suporá unha serie de
importantes  impactos  de  carácter  socioeconómico  no  entorno.  Esta
cuestión  aparece  minimizada  no  EIA,  con  un  baixo  grado  de
profundidade, algo que, dende logo, non é aceptable nunha avaliación
ambiental  dun  proxecto  coma  este.  Ademais,  débese  ter  presente  a
caracterización socio-económica dos concellos de Oia e O Rosal, que
contan con unha importante presenza das actividades agro-gandeiras e
forestais en comparación con outros concellos do territorio galego. Unha
primeira mostra da pouca relevancia que o EIA lle  outorga ao sector
primario pode verse na estrutura de contidos que se segue nos anexos.
Neste  senso,  o  anexo  que  analiza  algunha  variable  de  carácter
socioeconómico é o análise do impacto turístico, centrado soamente no
sector terciario.

Así  mesmo,  se  consultamos  a  base  de  datos  do  SIOSE,  poderemos
observar  que  a  zona  se  atopa  maioritariamente  ocupada  por
plantacións forestais de “eucaliptos e coníferas”, o que nos indica a forte
presencia desta actividade económica no ámbito do proxecto. Tendo
en  conta  esta  caracterización,  consideramos  que  non  se  analiza
correctamente,  nun ámbito estritamente socioeconómico, a perda de
superficie e, en consecuencia, de aptitude forestal que a construción do
parque eólico xera no ámbito de execución. 

No  que  se  refire  ao  sector  terciario,  compre  indicar,  nunha  primeira
aproximación, que a afección visual que o parque eólico xera nas Áreas
de  Especial  Interese  Paisaxístico  (AEIP)  do  ámbito  (Chan  da  Valga  e
Muíños  de  Folón  e  do  Picón)  é  significativa,  especialmente  para  o
primeiro caso (87,49% da delimitación se atopa afectada), en tanto que
recibe a afección dos cinco aeroxeradores proxectados na maior parte
da súa delimitación (figura 8). Esta afección pode xerar unha perda xeral
de  visitantes,  o  que  pode  ter  unha  clara  influenza  no  ámbito
socioeconómico,  especialmente  nun  espazo  caracterizado  polo  seu
potencial turístico (o potencial turístico da zona indicase no propio EIA, na
páxina 112). Nesta liña, compre incluír a afección visual que se produce
no trazado do Camiño Portugués Costa que, a pesar de non ter tanta
incidencia  dos  aeroxeradores,  é  visible  dende  todo  o  trazado  que
discorre polos concellos de Oia e O Rosal. 
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Figura 8. Mapa de visibilidade do parque eólico Merendón.

Por último, compre engadir a visibilidade que o parque eólico provoca
na ruta de sendeirismo PR-G 94 “Ruta dos muíños de Folón e do Picón”.
Como sinala a páxina oficial de turismo da Xunta de Galicia, esta ruta de
sendeirismo  posúe  valores  paisaxísticos,  naturais  e  patrimoniais
significativos: 

Esta pequena ruta fará gozar ó visitante dun atractivo percorrido
polos coñecidos muíños do Picón e do Folón, hoxe declarados Bens
de  Interese  Cultural.  Estas  construcións,  situadas  dentro  deste
municipio de fermoso e fragante nome, aséntanse nunhas ladeiras
que serven de magnífico miradoiro sobre O Rosal [valores culturais e
visuais].
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Os  muíños  destacan  pola  impoñente  marabilla  de
enxeñería  tradicional  que  amosan,  así  como  polo  seu
aparentemente  fráxil  equilibrio  sobre  as  costas  onde  se  atopan.
Ademais  a  súa  contorna,  coidada  con  esmero,  permite  ver
multitude  de  especies  vexetais  especialmente  favorecidas  pola
bonanza do microclima da zona [valores naturais].

Na procura dos antigos sons das moas e dos rodicios, os camiñantes
poderán  acadar,  dende  as  alturas,  unhas  magníficas  vistas  de
singular beleza sobre o monte Santa Tegra e sobre o Miño [valores
visuais].

Tendo  estas  consideracións  visuais  en  conta,  consideramos  que  a
construción do parque eólico non xera unha afección compatible  nin
moderada, senón SEVERA, dado o número de elementos os que inflúe, a
súa incidencia en espazos como a AEIP Chan da Valga e o impacto no
número de visitantes que pode provocar. 

19- O impacto  producido polos  campos electromagnéticos xerados  polas
pas  dos  aeroxeradores  non se  valora  correctamente,  tendo en  conta
ademais que un centro de telecomunicacións da empresa pública Redes
de  Telecomunicación  Galegas  (RETEGAL)  se  atopa  a  350  metros  do
aeroxerador  A1  (figura  9)  e  non  se  inclúe  no  análise  de  campos
electromagnéticos e fenómenos eléctricos.  

Como ben di o presente EIA no Anexo 6, as pas dos aeroxeradores poden
crear  oscilacións  en  sinais  electromagnéticas  empregadas  para  as
comunicacións. As turbinas xeran una zona escura para as transmisións
detectadas a un radio máximo de 10 km dende as propias turbinas. Neste
senso, convén sinalar as consideracións expostas na páxina 22 do EIA,
onde sinalan o seguinte:

Las  aspas  rotantes  de  los  aerogeneradores  pueden  producir
oscilaciones en las ondas de radio o señales de telefonía, televisión,
etc. Es lo que se denomina “interferencias electromagnéticas”. 

Así,  los aerogeneradores pueden representar  un obstáculo en las
ondas electromagnéticas incidentes, que pueden ser reflejadas o
refractadas.  Cuando  un  aerogenerador  se  coloca  entre  un
transmisor de radio o televisión, o un transmisor de microondas y un
receptor, el aerogenerador puede reflejar una onda que haga que
el receptor pueda recibir la transmisión distorsionada. 

El tipo de aerogenerador, sus dimensiones, la velocidad de rotación,
los  materiales  de  las  palas  y  su  geometría  son  elementos  que
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pueden influir en este efecto, siendo las características más
influyentes las dos últimas.

Ante o exposto, non se entende que na análise dedicada as afeccións
de campos electromagnéticos e fenómenos eléctricos non se inclúa en
ningún momento a súa existencia. De feito, en todo o Estudo de Impacto
Ambiental  soamente  se  menciona  o  termo  “RETEGAL”  nunha  soa
ocasión,  nun plano situado na páxina  635,  e  non se  ofrece ningunha
outra consideración ao respecto. 

Figura 9. Localización do centro de RETEGAL con respecto ao aeroxerador A1.

20- As  infraestruturas  do  proxecto  eólico  pasan  polos  seguintes  montes
veciñais: Loureza, Oia e Santa Mariña do Rosal.  A este respecto, deben
terse en conta os seguintes puntos:

� Para poder expropiar os terreos propiedade do monte veciñal deberá
seguirse  o  expediente  de  compatibilidade  de  utilidades  e,  no  seu
caso, de prevalencia da utilidade pública do parque sobre o monte
veciñal.
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� No  caso  de  non  alcanzarse  un  acordo  entre  a  empresa
promotora  do parque  eólico  e  a  comunidade de  montes,
deberá cumprirse o establecido na lei de expropiación forzosa. 

� O solo para expropiar deberá ser cualificado como de protección de
infraestruturas,  debendo derivar  a  súa valoración e indemnizacións
procedentes desta cualificación. 

� Os  novos  viarios  de  servizo  ao  parque  eólico  executados  pola
empresa  adxudicataria  dentro  de  terreos  comunais  deberán  ser
adscritos  ás  comunidades  de  montes  veciñais  de  man  común
(MVMC) en réxime de pleno dominio segundo o artigo 348 de Código
Civil. A este respecto:

o A nuda propiedade:  recaerá sobre os  MVMC a propiedade do

viario de maneira formal, podendo negociar (conmutar) con ela.
Teñen dereito a esixir un prezo de un só pago o como rendas de
frecuencia de acordo co seu valor. 

o Usufruto: recaerá tanto na MVMC coma na empresa Tiraventos S.L.

(CIF:  B27745736),  sen  que  poda,  esta  última,  ter  a  plena
propiedade dos citados viarios e tendo a empresa usufrutuaria a
obriga de xestionalos e mantelos operativos e funcionais para o
uso que se lles vai a outorgar.

Con  todo,  compre  engadir  o  disposto  na  lexislación  referida  a
compatibilidade  ou  prevalencia  de  usos  en  relación  coa  figura  de
MVMC. Neste senso, compre sinalar o artigo 45.7. da Lei 8/2009, de 22 de
decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, que
sinala o seguinte:

Si  la  instalación  afecta  a montes  vecinales  en  mano común,  los
trámites previstos en el artículo 6 del Reglamento para la ejecución
de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano
común,  aprobado por  Decreto  260/1992,  de 4  de  septiembre,  o
norma  que  lo  sustituya,  se  entenderán  cumplimentados  con  el
procedimiento  regulado  en  este  artículo.  En  estos  casos,  la
declaración  de  utilidad  pública  de  la  instalación  conllevará  el
reconocimiento  de  prevalencia  a  los  efectos  establecidos  en  el
apartado 1 del artículo 6 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de
montes vecinales en mano común.

21- A zona de servidume eólica (200 metros arredor de cada aeroxerador)
non está contemplada no RBA e supón unha perda de dereitos para os
propietarios do monte ao ver limitada a súa capacidade produtiva. 
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Neste senso, estímase que 22,5 Ha aprox. do entorno co de cada
aeroxerador pasará a ser SREPI, ou o que é o mesmo, unhas 112,5
Ha de monte cambiarán de cualificación de solo  e  por  tanto tamén
mudarán os usos permitidos. 

A actual lexislación de prevención de lumes obriga a que o propietario
manteña sen arborado 200 metros arredor de cada aeroxerador. Con
esa disposición, agora a empresa nin sequera ten que expropiar grandes
superficies. Pode expropiar unha pequena parte a baixos prezos e esixirlle
ó propietario que manteña sen arborado a parte restante. 

22- Bótanse en falta determinadas medidas (mitigadoras ou correctoras), así 
como a concreción de algunha delas. A continuación, detállanse as 
seguintes medidas que deberían establecerse: 

� Se sinalizará adecuadamente a saída de camións ou maquinaria das
obras e se dotará, en caso necesario, de elementos que permitan a
limpeza de po e barro de estes antes da súa saída as vías públicas. 

� Será preciso xestionar a biomasa vexetal eliminada, primando a súa
valoración, tendo en conta que non se pode proceder á queima de
estes  restos.  No  caso  de  que  sexa  depositada  sobre  o  terreo,  se
deberá proceder a súa trituración e esparexemento homoxéneo para
permitir unha rápida incorporación ao solo. 

� Se  adoptarán  medidas  de  prevención  de  vertidos  accidentais  e
arrastres de sedimentos á rede de drenaxe mediante a localización
de acopios en zonas aleixadas de acuíferos, como a Poza dos Corvos,
e  zonas  de  alta  permeabilidade.  Esta  localización  debe  estar
validada pola Dirección Ambiental do proxecto. 

� En  caso  de  producirse  atropelos  de  especies  protexidas,
comunicarase inmediatamente ao Órgano Ambiental, sen proceder
a recoller os restos. 
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En virtude de todo o exposto, 

SUPLICO: A non construción do parque eólico en base ao rexeitamento por
invalidez  do  estudo  de  impacto  ambiental,  da  solicitude  de  autorización
administrativa  previa  e  de  construción,  do  proxecto sectorial  (proxecto  de
interese autonómico) e da solicitude de declaración de utilidade pública, en
concreto, das instalacións do parque eólico Merendón, situado nos concellos
de Oia e O Rosal, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/19-4). 
DOG Núm. 245 do 23 de decembro de 2021.

Oia, a  14 de xaneiro de 2022

Asdo.- Dona Cristina Correa Pombal (Alcaldesa de Oia)
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