
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 
Avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º  , 36071 Pontevedra 
 
Asunto: Alegacións 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 dos Cotos, situado no concello 
de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4), DOG Núm. 245, de 23 de 
decembro de 2021. 
 
Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. 
Número ________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 
_________________________________________________________________, municipio de 
_______________, provincia__________________, teléfono ________________________________. 
 
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 dos Cotos, situado no concello de Cerdedo-Cotobade, 
provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4), DOG Núm. 245, de 23 de decembro de 2021, por 
medio do presente escrito realiza as seguintes  
ALEGACIÓNS: 
1.- Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e 
Flora Silvestres. 
2.- Impactos ambientais severos. 
Falla de utilidade pública e interés social do parque eólico segunda ampliación dos Cotos e a súa infraestrutura 
de evacuación, obxecto esta doutro proxecto independente non sometido á avaliación ambiental  
Este parque eólico aséntase sobre unha zona de investigación eólica. Non se xustifica tal localización sobre 
unha área de investigación e non se indican os motivos polos que non se ubica na ADE orixinal.  
Fragmentación do proxecto industrial eólico en varios proxectos independentes. división artificiosa e fraude de 
lei. 
Tan só se somete a exposición pública o proxecto do parque eólico dos Cotos, pero non a súa infraestrutura 
asociada de evacuación. Non se somete a avaliación ambiental conxunta o parque e a totalidade das súas 
infraestruturas de evacuación. Polo tanto, a veciñanza afectada pola liña de evacuación de municipios como 
Ponte Caldelas cando teña a opción de avaliar o impacto desta infraestrutura, parte das instalacións 
(aeroxeradores, Set, gabias de cableado…etc) é probable que xa conten con unha declaración de impacto 
ambiental aprobada ou incluso co proxecto aprobado, non tendo opcións para decidir nin poder valorar a 
totalidade das infraestruturas do parque. Réstase e incluso se impide a participación da cidadanía no proceso 
de tramitación da totalidade das infraestruturas do parque eólico como ben indica o Consello da Cultura Galega 
no seu informe antes citado. Vulnéranse por tanto dereitos das persoas, non só xa os dereitos á información e o 
dereito de participación, senón dereitos máis fundamentais como é o dereito á saúde, o dereito ao benestar 
físico e psíquico da cidadanía e das colectiviades, entendidas estas como as familias dos núcleos rurais 
afectados e o dereito a decidir, relacionados cos anteriores. 
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.  
Ausencia do estudo do potencial eólico entre a documentación sometida a exposición pública.  
A mercantil promotora non acredita a existencia do recurso eólico. Tan só se basea nun software de 
modelización do cálculo da produción da enerxía anual estimada, cando o cambio climático está a afectar ao 
actual réxime dos ventos. Polo tanto, non hai datos reais que permitan acreditar a existencia do recurso eólico. 
O proxecto do parque eólico dos Cotos fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica directamente a perda 
de biodiversidade. Pero non son só estes parques. Existen outros parques no mesmo ámbito xeográfico. Os 



parques proxectados transforman as paisaxes de mosaicos agro –forestais nunha paisaxe inhóspita de marcado 
carácter industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión. Ao anterior hai que engadir os impactos da liña de 
evacuación non sometida a avaliación ambiental conxuntamente co parque. 
Por outra banda, o proxecto afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as familias 
que viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico dos parques e que resultan obviadas pola mercantil 
promotora. Estas paisaxes están construídas a partir das vidas das persoas, as súas percepcións e son moitas 
veces fundamentais para o sentimento de identidade e o benestar das persoas. Trátase de paisaxes identitarias 
dás persoas que constrúen e viven na paisaxe en si, cuxas miradas probablemente non son panorámicas, nin 
sequera admiran, pero cuxas percepcións sensoriais descenden aos máis pequenos detalles, identificando 
paisaxes de vida, soños, símbolos. Entre estas paisaxes ou lugares peculiares e identitarios para a poboación 
local e as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados  destacan os COTOS, 
identitarios da área xeográfica onde se pretende localizar o parque, esas cumes ou partes altas dos montes de 
forma cónica tan emblemáticas da zona. Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de 
infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de afección do proxecto, o que acrecenta progresivamente o feísmo 
paisaxístico, xa que están a instalarse estacións eólicas e formando verdadeiros polígonos industriais nos 
cumes dos montes e das montañas, afectando a áreas como é este caso de alto valor ambiental, hídrico e 
paisaxístico e patrimonial. 
A isto hai que engadir as liñas de evacuación cos seus puntos de apoio e os accesos aos mesmos que a 
promotora obvia mencionar á hora de avaliar os impactos sinérxicos e acumulados. 
Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos 
tradicionais mosaicos agro –forestais. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats é inasumible desde 
o punto de vista do benestar dás familias afectadas e a perda da biodiversidade é incoherente coa crise 
climática actual. 
Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. 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. 
Telescopio do Monte  Coirego e Campo dá Poza. Actividade incompatible coa manchea de infraestruturas 
eólicas da zona. 
Afección severa á Rede de Miradoiros 
Afección severa ao  Camiño de Santiago, Camiño Portugués e o Camiño Francés, este último máis ao norte. 
Afección severa a roteiros. 
Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva 
Marco dá Auga (DMA). ausencia dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que garanta a calidade das masas de 
auga superficiais e soterradas e a non afección aos acuíferos 
Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do proxecto: 
O parque prevese a súa instalación nunha zona e brañas, humidais, lagoas, turbeiras…etc. e esta afección 
prevese permanente e irreversible. 
Afección severa e irreversible ao benestar dás familias que viven, residen e traballan nos núcleos rurais 
afectados:  
éxodo poboacional parello á instalación de industrias agresivas coa entorna e co medio ambiente. presión 
industrial excesiva. 
Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interés público e a utilidade social do proxecto carece de 
base e xustificación. Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos 
núcleos rurais de Galicia. Nun rural no que a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquer lugar como así 
o acredita o feito de que na mesma área xeográfica existan máis instalacións eólicas.  
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, da biodiversidade…  
A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto.  
A promotora obvia a importancia económica e ambiental da apicultura do lugar de afección do proxecto.  
A promotora obvia a importancia do cultivo da castaña e dos soutos. 
Vulneración flagrante da lei 7/2012, de 28 de xuño de montes degalicia.eliminación da multifuncionalidade do 
monte.  
Afección severa e prexuizos serios e irreparables para as explotacións agro-gandeiras da área de afección do 
proxecto:  



A estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as explotacións 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 económicas e como repercute a 
estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados.  
É por tanto un proxecto industrial agresivo non só coa paisaxe senón tambén incompatible co medio de vida e o 
benestar das familias porque implica unha tranformación severa e incluso agresiva para o seu sustento 
económico e á base das economías familiares do rural afectado.  
Prexuizos significativos e danos irreversibles para os hábitats prioritarios e de interés comunitario, a importancia 
do bosque autóctono galego ou “ancient wood”, prexuizos significativos e irreparables para o bosque de ribeira, 
prexuizos significativos para o Lobo. Plan de Xestión do Lobo de Galicia, prexuizos significativos e 
incompatibles coa avifauna, afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización. 
En relación ao patrimonio cultural e a súa descontextualización derivada do parque eólico os Cotos e os demais 
parques do mesmo ámbito xeográfico: 
Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar  
Prexuizos significativos e irreversibles para os chans e o medio ambiente: 
A implantación do parque eólicos dos Cotos e as súas infraestruturas alterarían os ciclos bioxeoquímicos dos 
chans. A degradación que sofren os chans supón unha ameaza á capacidade deste recurso para satisfacer as 
necesidades das futuras xeracións. 
En virtude do anterior, 
 
SOLICITA: 
1.- O rexeitamento do estudo de impacto ambiental e das solicitudes 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 dos Cotos, situado no concello de Cerdedo-Cotobade, 
provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4), DOG Núm. 245, de 23 de decembro de 2021, e a 
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 dos cotos (expediente in661a 2011/18-4) 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.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal. 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.  
4.- Téñase en conta que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está adaptado a actual 
normativa de avaliación de impacto ambiental e que está desfasado, caduco e obsoleto e que carece de 
avaliación ambiental estratéxica ao igual que as súas modificacións, sendo esta preceptiva. Ademais, nunca 
chegou a publicarse íntegramente o seu texto e as correspondentes modificacións do mesmo no Diario Oficial 
de Galicia vulnerándose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das normas e principio 
de seguridade xurídica). Véxase ao efectos o informe da comisión técnica temporal sobre enerxía eólica e 
paisaxes culturais en galicia doi: 10.17075/icttseepc.2021, de decembro de 2021 elaborado polo Consello da 
Cultura Galega. http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437 
5.- 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. 
6.- A adopción da medida cautelar urxente consistente na suspensión temporal da eficacia do Plan Sectorial 
Eólico de Galicia e a paralización temporal da aplicación deste, en tanto non se someta este regulamento á 
avaliación estratéxica ambiental prevista na Lei 21/2013, de 9 de outubro de avaliación ambiental. 
7.- Teñan  en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera 
indefensión para a cidadanía como: 

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


● 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. 

● 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 (DOL 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. 
8.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de 
cultura, se informe sobre da compatibilidade do proxecto do parque eólico dos Cotos e os demais parques xa 
instalados ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica cos valores culturais, 
paisaxísticos e ambientais da área de afección. 
9.- Que por parte da 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 se informe sobre a prevalencia do uso 
forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada polo proxecto do parque 
eólico dos Cotos, 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 (artigo 5 da Lei de Montes de Galicia). 
10.- Que por parte da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería de 
Medio Rural da Xunta de Galicia se informe sobre a prevalencia do uso agro -gandeiro sobre o uso eólico e a 
incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada polo proxecto do parque eólico os Cotos, en tanto en 
canto o sector agro –gandeira dinaminza o mundo rural,  xera emprego estable e realiza unha contribución 
importante ao PIB galego. 
11.-  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 destes proxectos 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. Non se pode transformar 
unilaterlamente por mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias 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. 
Ponte Caldelas, 29  de decembro de 2021 
 
 
Asdo.- ________________________ 
 


