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1. INTRODUCIÓN
O informe #MacroeólicosGalicia é unha iniciativa da Asociación Rural Contemporánea e o Grupo de Mapas da
Plataforma veciñal MonferoDiNon, na que colaboran outras plataformas veciñais como Afectad@s de Paderne, Aire
Limpo nas Mariñas Mandeo, Asociación A-Legre, Ortegal Di Non, e outros colectivos, comunidades de veciños/as e
persoas a título individual. Unha comunidade da que podes formar parte en: opencollective.com/gismonferodinon
O despregamento das industrias renovables supón a día de hoxe un problema, mesmo de saúde, para as comunidades dos territorios rurais que quedamos afectadas, tamén para o resto da cidadanía que ve como o seu patrimonio ambiental e cultural corre perigo.
Centos de polígonos industriais proxéctanse entre 2020 e 2022 sobre as vidas e as terras das comunidades rurais
e sobre as serras que albergan recursos naturais e ambientais que proporcionan bens e servizos ecosistémicos
como a auga, a biodiversidade e a paisaxe, entre outros. Unha actividade económica que, no ámbito onde proxecta implantarse, causaría máis danos que beneficios, non pode considerarse medioambientalmente sostible, tal e
como establece o REGULAMENTO (UE) 2020/852 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 18 de xuño do
2020 relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles, onde se contemplan os criterios para evitar o branqueo ecolóxico, de maneira que non se implante nun territorio unha actividade que vaia en
detrimento do estado de conservación dos hábitats e das especies de interese para a Unión Europea.
As nosas economías e actividades vitais están directamente relacionadas co patrimonio que está sendo amenazado polas infraestruturas industriais.
Non temos sido partícipes nos procesos de consulta, estudo e elaboración dos proxectos industriais. As promotoras vulneran sistematicamente o Convenio de Aarhus sobre acceso á información, participación do público na toma
de decisións e acceso á xustiza en materia de medio ambiente, e proxectan sen ter ningún contacto coa cidadanía
residente. A administración permite que isto suceda e soamente dispón unha canle para opoñerse aos proxectos,
que é presentar alegacións que as comunidades preparan normalmente sen ningún tipo de axuda e baixo un prazo
límite. Os rexistros das administracións vense desbordados e non son capaces de atender adecuadamente e darlle
entrada as alegacións.
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Durante o 2021 témonos organizado para informar ás comunidades, témonos manifestado en diferentes ocasións, reclamando a nosa participación nestes procesos e ser escoitados, defendendo unha transición enerxética
xusta e democrática. Unhas Renovables para a Vida e para a cidadanía fronte ao Oligopolio enerxético.
Por todo isto, elaboramos este informe que analiza o impacto real do modelo de transición enerxética que se
está implantando no territorio e nas paisaxes culturais.

2. OBXECTIVOS
O obxectivo principal deste informe é calcular o impacto dos parques eólicos e as súas infraestruturas sobre o
patrimonio cultural, ambiental, agropecuario, demográfico e turístico no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia. Esta análise non se realiza sobre todas as infraestruturas construídas e proxectadas. Amosa o panorama
dos parques eólicos construídos e todos os solicitados a data de Xaneiro do 2022.
Como obxectivos secundarios están:
_ Liberar a información para que poida servir de estudo noutros proxectos de investigación ou informes, e para a
información pública en xeral.
_ Aportar claridade nos procesos industriais que afectan ás comunidades rurais.
_ Informar á cidadanía do impacto que pode ter a instalación de industrias sobre as súas vidas e o patrimonio.
_ Alertar ás administracións dos riscos que conleva a instalación de industrias sobre o patrimonio.
_ Reforzar e espallar o coñecemento sobre o territorio de Galicia e as súas áreas protexidas.
O informe será liberado e compartido coa cidadanía, tamén será enviado aos medios de comunicación e ás diversas administracións competentes
O seguinte obxectivo deste proxecto é realizar un visor-web no que as persoas poidan ver sobre o mapa as afeccións. Podes apoiar a campaña en opencollective.com/gismonferodinon
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3. METODOLOXÍA
Para realizar o informe temos realizados cálculos a partir de investigacións e ferramentas GIS (Sistemas de Información Xeográfica). Para iso, cruzáronse os datos das superficies das infraestruturas eólicas sobre as do patrimonio, e aplicando as ferramentas das que dispón este sistema fixemos unha serie de análises. Un total de 184
preguntas foron formuladas e calculadas en relación aos diferentes tipos de patrimonio. Calculamos as distancias,
as infraestruturas e as hectáreas afectadas, así como o % do patrimonio total que supón.
Os elementos das infraestruturas industriais analizados son:
Poligonais: Superficie que pasa a rexistrarse como “solo industrial” acondicionado para a implantación e funcionamento de industrias eólicas.
LAATS: Liñas de alta tensión, con torretas de metal, de até 60 m de altura e cunha superficie de 50 m de ancho ao
seu paso.
Aeroxeradores: Muíños que producen enerxía, de até 248 m de altura.
Para poder realizar a análise da afección das infraestruturas industriais sobre os elementos patrimoniais obtivemos a información pública das diferentes áreas, conforme detallamos a continuación no apartado FONTES e
DATOS.
Metodoloxía de extracción de datos.
Temos realizado pesquisas sobre a información GIS (Sistemas de Información Xeográfica) pública.
Temos analizado centos de Estudos de Impacto Ambiental e Documentos de Inicio das promotoras. Para a extracción de coordenadas usamos Tabula.
Metodoloxía GIS
O traballo coas ferramentas GIS consistiu na identificación e estimación de Áreas, Proporcións e Cantidades de
Zonas Industriais, Liñas de Alta Tensión e Aeroxeradores que se atopan dentro dos Ámbitos Ambiental, Cultural,
Turístico, Agropecuario e Demográfico de Galicia, España.
A metodoloxía de análise xeoespacial empregada contempla unha serie de cálculos espaciais desenvolvidos para a
resolución das preguntas incluídas no documento chamado “Informe GIS_Impacto_GZ”, o mesmo atópase constituído por un total de 184 preguntas, que se distribúen en 5 temáticas.
Procedeuse a efectuar unha serie de cálculos das áreas, empregando o xeoproceso Buffer (área de influencia) e
Clip (Cortar) con datos previamente tratados mediante correccións xeométricas e as reproxeccións necesarias.
Para o cálculo das cantidades, utilizáronse técnicas de análise espacial aplicando ferramentas de QGIS3.x (Contar
puntos en Polígonos) e técnicas avanzadas para data de gran volume de datos ( PyQGIS e GRASS).
Outras técnicas de procesado de áreas foron executadas para o cálculo de grandes volumes de información. Para
esta labor, debido á complexidade e detalle de certas capas (ámbito agropecuario entre outras), utilizáronse librerías do núcleo de QGIS como GEOS e OGR para o procesamento desta información. Tamén se realizaron scripts
para a automatización de procesos que requerían a corrección de data de gran volume con PyQGIS .
Metodoloxía de Sistemas de representación.
Para representar mediante imaxes o informe temos usado un programa que creamos con Phyton, que actualmente está liberado no noso github https://github.com/monfero/eolicosasinon. Este programa permite transformar
coordenadas en mapas 2D e 3D. Os mapas 3D visualízanse e captúranse en Google Earth Pro.
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FONTES E DATOS
Para a elaboración do informe #MacroeolicosGalicia utilizáronse:
- Datos públicos ofrecidos polas diversas administracións, os cales teñen datas diversas.
- Datos dos movementos sociais afectados, xerados no 2021.
Poñemos toda a información GIS (arquivo .geopackage) e datos á disposición das persoas interesadas para a súa
consulta, vía mail monferodinon@gmail.com.
A continuación amosamos unha listaxe dos datos e as capas utilizadas nos cálculos, e ligazóns ás fontes:
INDUSTRIAL (Aeroxeradores, poligonais e LAATS)
- Movementos sociais: https://mapaseolicos.wordpress.com/, datos extraídos por diversos movementos sociais de
Galicia a partir de Documentos de Inicio ou Estudos de Impacto Ambiental das promotoras.
- Datos Públicos:
http://mapas.xunta.gal
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
ADES do 2010 http://www.inega.gal/enerxiasrenovables/eolica/plansectorialeolico.html?idioma=es
http://mapas.xunta.gal/visores/pba/
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido#
Publicacións do DOG e do BOE.
CULTURAL
Afec_PC_Area_Amortecemento_CSfrances.
Afec_PC_CaminoSantiago_SenDelimitar.
Afec_PC_CaminoSantiago.
Afec_PC_Elementos Catalogados PatrimonioCultural.
Afec_PC_Contorno Protección de Elementos_CatalogoPC.
Afec_PC_BICs.
Afec_PC_Contorno Protección de Elementos BIC.
Afec_PC_PEPRIs Plan Especial de Protección y Reforma.
http://mapas.xunta.gal
http://mapas.xunta.gal/visores/pba/
https://www.cultura.gal/es/catalogo-patrimonio-cultural-galicia

AMBIENTAL
ZEPA (Zona de especial protección para as aves).
ZEC (Zonas Especiais de Conservación).
Reservas da Biosfera.
Hábitats do Plan Director RN2000.
Zonificación do Plan Director RN2000.
Zonas de protección avifauna.
Zonificación.
Unidades Ambientais do Plan Director RN2000.
EspazosprotexidosRN2000.
Areas_prioritarias_avifauna.
ENIL.
EPIN.
Humidais_Protexidos.
Monumentos_naturais.
Paisaxes protexidas.
Parques Nacionais.
Plan de recuperación escribenta.
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Plan recuperación oso.
Plan recuperacion sapoconcho.
Plan recuperacion Píllara das dunas.
Plan xestion lobo.
Montes veciñais en mancomún.
Policía de cauces.
Zonas de fluxo preferente.
Ampliación da RN2000.
https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/
http://mapas.xunta.gal/visores/pba/
https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-formato-vectorial-SHP?idioma=es
DEMOGRÁFICO
Concellos de menos de 2.000 habitantes.
Concellos de menos de 5.000 habitantes.
https://www.sedecatastro.gob.es/
Complemento QGis ParCatGML
AGROPECUARIO
Montes Veciñais en Mancomún.
Superficie agrícola:
- Pastos (‘PA’,’PR’,’PS’)
- Cultivos permanentes (CF’,’CI’,’CS’,’CV’,’FF’,’FL’,’FS’,’FV’,’FY’,’OC’,’OF’,’OV’,’VF’,’VI’,’VO’)
- Terras de cultivo (‘IV’,’TA’,’TH’)
- Superficie forestal: FO.
https://mapas.xunta.es/visores/paisaxe/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/visor-sigpac.aspx
Usos Agrícolas e forestais definidos no SIGPAC: Anexo II https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13258
TURISMO
Listaxe de Aloxamentos turísticos, casas rurais e campings.
Comarcas Paisaxísticas.
Grandes Áreas Paisaxísticas.
https://aei.turismo.gal/es/rexistro-de-empresas-e-actividades-turisticas?langId=gl_ES
https://mapas.xunta.es/visores/paisaxe/

pag.5

2. RESULTADOS
Detrás de cada resultado, na paréntese (ref 0.0 ) está o número da referencia de cada cálculo.
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1. CULTURAL
1.1 Camiño de Santiago
- O 12.17 % da superficie do Camiño de Santiago e áreas vinculadas quedan dentro de poligonais industriais. Unha
superficie de 9.390,82 ha afectadas. (ref 1.1.1)
- 30.197,11 ha de superficie do Camiños de Santiago e áreas vinculadas quedan a menos de 2 km de poligonais
industriais. (ref 1.1.2)
- 248 ha do Camiño de Santiago e as súas áreas vinculadas quedan baixo LAATS. (ref 1.1.3)
- 5.957,10 ha da superficie do Camiños de Santiago e áreas vinculadas quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 1.1.4)
- O 21,73 % da superficie do Camiño de Santiago e áreas vinculadas quedan a menos de 2 km dun aeroxerador. Unha
superficie de 16.766,37 ha afectadas. (ref 1.1.5)

Camiño de Santiago e as súas áreas vinculadas (en branco) en relación coas poligonais industriais (polígonos de liña vermella) e LAATS (liñas azuis).
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1.2 Elementos BIC catalogados e contornos de protección
- 15 Elementos BIC catalogados quedan a menos de 500 m dun aeroxerador. (ref 1.2.9)
- 38 Elementos BIC catalogados quedan dentro de poligonais industriais. (ref 1.2.1)
- 119 Elementos BIC catalogados, quedan a menos de 2 km de poligonais industriais.(ref 1.2.3)
- 7.013,64 ha de Contornos de protección de Elementos BIC quedan a menos de 1 km dun aeroxerador. (ref 1.2.10)
- O 8,65% da superficie de Contornos de protección de Elementos BIC catalogados quedan dentro de poligonais
industriais. Unha superficie de 8.656,47 ha afectadas. (ref 1.2.2)
- 26.912,11 ha de Contornos de protección de Elementos BIC quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref
1.2.4)
- 219,53 ha de Contornos de protección de Elementos BIC catalogados quedan baixo LAATS. (ref 1.2.6)
- 5.109,72 ha de Contornos de protección de Elementos BIC catalogados quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref
1.2.8)

Contornos de protección dos BIC catalogados (en amarelo) Mosteiro de Caaveiro, á esquerda da imaxe, e Mosteiro de
.
Santa María de Monfero, á dereita, en relación coas poligonais dos P.E. Taboada (polígono de liña vermella interior) e
P.E. Pena do Corvo (polígono de liña vermella exterior) e as suas LAATS (liñas azuis).

1.3 Elementos do Patrimonio Cultural catalogado
- 2.072 Elementos de Patrimonio Cultural, quedan a menos de 500 m dun aeroxerador. (ref 1.3.9)
- 5.494 Elementos de Patrimonio Cultural catalogados quedan dentro de poligonais industriais. (ref 1.3.1)
- 18.615 Elementos de Patrimonio Cultural catalogados quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref
1.3.3)
- 53 Elementos de Patrimonio Cultural catalogados quedan baixo LAATS. (ref 1.3.5)
- 4.181 Elementos de Patrimonio Cultural catalogados, quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 1.3.7)
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- O 14,67% da superficie de Contornos de protección de Elementos de Patrimonio Cultural catalogados quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de 28.549,45 ha afectadas. (ref 1.3.2)
- 75.810,37 ha de superficie de Contornos de protección de Elementos de Patrimonio Cultural catalogados quedan a
menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 1.3.4)
- 31.826 ha de superficie de Contornos de protección de Elementos de Patrimonio Cultural quedan a menos de 1 km
dun aeroxerador. (ref 1.3.10)
- 593 ha de superficie de Contornos de protección de Elementos de Patrimonio Cultural quedan baixo LAATS. (ref
1.3.6)
- 109.716 ha de superficie de Contornos de protección de Elementos de Patrimonio Cultural quedan a menos de 1
km de LAATS. (ref 1.3.8)

Contornos de protección de Elementos do Patrimonio Cultural catalogado (círculos vermellos irregulares)
en relación coas poligonais industriais (polígonos de liña vermella) e LAATS (liñas azuis).

Elementos do patrimonio cultural catalogado no Concello de Monfero afectados polas poligonais do P.E. Taboada e do P.E. Pena do Corvo. Un total de 42 elementos (marcadores grises e negros) e os seus contornos
de protección (círculos vermellos irregulares).
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Contornos de protección dos elementos do patrimonio cultural catalogado (círculos vermellos irregulares) no MVMC Montes do Cha, Ferrol, afectados polo P.E. BRIÓN.

1.4 Plan especial de protección PEPRIs
- 4 Elementos do Plan especial de protección PEPRIs quedan dentro de poligonais industriais. (ref 1.4.1)
- 9 Elementos do Plan especial de protección PEPRIs quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 1.4.2)
- 1 Elemento do Plan especial de protección PEPRIs queda a menos de 1 km de un aeroxerador. (ref 1.4.5)
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2. AMBIENTAL
2.1 AUGA
- 7.992 aeroxeradores quedan a menos de 1 km da Zona de Policía de Cauces. (ref 2.1.9)
- O 15,5 % de superficie de Zona de Policía de Cauces quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de
131.697 ha afectadas. (ref 2.1.1)

- 372.802 ha de superficie de Zona de Policía de Cauces quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref
2.1.3)
- 3.800 ha de superficie de Zona de Policía de Cauces quedan baixo LAATS. (ref 2.1.5)
- 34 aeroxeradores quedan a menos de 1 km de Zonas de Fluxo Preferente. (ref 2.1.10)
- 78.794,31 ha de superficie de Zona de Policía de Cauces queda a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.1.7)
- 43,98 ha de superficie de Zonas_de_Fluxo_Preferente quedan dentro de poligonais industriais. (ref 2.1.2)
- 1.524,63 ha de superficie de Zonas_de_Fluxo_Preferente quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref
2.1.4)
- 18,12 ha de superficie de Zonas_de_Fluxo_Preferente de cauces quedan baixo LAATS. (ref 2.1.6)
- 460,45 ha de superficie de Zonas_de_Fluxo_Preferente de cauces quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.1.8)

2.2 FAUNA
- 39,99 ha da superficie de Plans de Recuperación ou conservación da Escribenta das Canaveiras, o Oso pardo, a
Píllara das dunas e o Sapoconcho común quedan dentro de poligonais industriais. (ref 2.2.1)
- 1.759,80 ha dos Plans de Recuperación ou conservación da Escribenta das Canaveiras, o Oso pardo, a Pillara das
dunas e o Sapoconcho común quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.2.5)
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- 24 aeroxeradores quedan dentro de Zona de Especial Protección para as Aves. (ref 2.2.20)
- 1.177,93 ha da superficie da Zona de Especial Protección para as Aves quedan dentro de poligonais industriais. O
0,23 %. (ref 2.2.2)
- Unha superficie de 10.621,11 ha de Zona de Especial Protección para as Aves quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.2.8)
- O 0,02 % da superficie de Zona de Especial Protección para as Aves quedan baixo LAATS. Unha superficie de 0,06
ha afectadas. (ref 2.2.12)
- 201,99 ha de Zona de Especial Protección para as Aves quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.2.16)
- 2.357 aeroxeradores quedan dentro de Áreas Prioritarias Avifauna. (ref 2.2.19)
- O 21,35 % da superficie de Áreas Prioritarias Avifauna quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de
110.422,65 ha afectadas. (ref 2.2.3)
- Unha superficie de 266.594,03 ha de Áreas Prioritarias Avifauna. quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.2.7)
- O 14,76 % da superficie de Áreas Prioritarias Avifauna quedan baixo LAATS.
unha superficie de 42,33 ha afectadas. (ref 2.2.11)
- 40.505,94 ha de Áreas Prioritarias Avifauna quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.2.15)
- 7.981 aeroxeradores quedan dentro do Plan de xestión do lobo. (ref 2.2.18)
- O 92,63 % da superficie do Plan de xestión do lobo queda dentro de poligonais industriais. Unha superficie de
479.044,31 ha afectadas. (ref 2.2.4)
- 1.228.744,56 ha do Plan de xestión do lobo quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.2.6)
- Unha superficie de 279,24 ha do Plan de xestión do lobo quedan baixo LAATS. (ref 2.2.10)
- 260.262,13 ha do Plan de xestión do lobo quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.2.14)

Pláns de recuperación, ZEPAs e Áreas Prioritarias de Avifauna (poligonais marróns, amarillas e verdes) en
relación coas poligonais industriais (polígonos de liña vermella) e LAATS (liñas azuis).
.
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2.3 Rede Natura 2000. (RNat2000)
- O 8,7 % do total das superficies vinculadas a RNat2000 quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie
de 110.403,87 ha afectadas. (ref 2.3.0)
- O 29,6 % do total das superficies vinculadas a RNat2000 quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. Unha
superficie de 481.208 ha. (ref 2.3.0a )
- 2.522 aeroxeradores quedan dentro das superficies vinculadas a RNat2000. (ref 2.3.0b )
- 2.517 aeroxeradores quedan dentro de Unidades Ambientais da RNat2000. (ref 2.3.2)
- O 8 % da superficie de Unidades Ambientais da RNat2000 quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de 85.114,20 ha afectadas. (ref 2.3.1)
- 288.508 ha de superficie de Unidades Ambientais da RNat2000 quedan a menos de 2 km de poligonais industriais.
(ref 2.3.7)
- 1.406,77 ha de superficie de Unidades Ambientais da RNat2000 quedan baixo LAATS. (ref 2.3.12)
- 28.895,89 ha de superficie de Unidades Ambientais da RNat2000 quedan a menos de 1km de LAATS. (ref 2.3.17)
- 1.895 aeroxeradores quedan dentro de hábitats da RNat2000. (ref 2.3.25)
- O 7,9 % da superficie de hábitats da RNat2000 quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de
49.262,09 ha afectadas. (ref 2.3.6)
- 181.191,80 ha de superficie de hábitats da RNat2000 quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref
2.3.10)
- 785 ha de superficie de hábitats da RNat2000 quedan baixo LAATS. (ref 2.3.15)
- 16.794 ha de superficie de hábitats da RNat2000 quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.3.20)
- O 6,4 % de superficie de Espazos Protexidos da RNat2000 quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de 25.141,50 ha afectadas. (ref 2.3.5)
- 1.235 aeroxeradores quedan dentro de Espazos protexidos da RNat2000. (ref 2.3.23)
- 91.006,30 ha de Espazos Protexidos da RNat2000 quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.3.8)
- 245,91 ha de superficie de Espazos Protexidos da RNat2000 quedan baixo LAATS. (ref 2.3.13)
- 5.957,03 ha de superficie de Espazos protexidos da RNat2000 quedan a menos de 1 km de LAATS (ref 2.3.18)
- 1.235 aeroxeradores quedan dentro de Zonificación da RNat2000. (ref 2.3.24)
- O 5,4 % da superficie de Zonificación da RNat2000 quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de
26.041,90 ha afectadas. (ref 2.3.2)
- 98.547,80 ha de superficie de Zonificación da RNat2000 quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref
2.3.9)
- 245,92 ha de superficie de Zonificación da RNat2000 quedan baixo LAATS. (ref 2.3.14)
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- 5.957,03 ha de superficie de Zonificación da RNat2000 quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.3.19)
2.4 Áreas Protexidas
- 1.942 aeroxeradores quedan dentro de Reservas da Biosfera. (ref 2.4.29)
- O 25,68 % da superficie das Reservas da Biosfera de Galicia quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de 132.825,86 ha afectadas. (ref 2.4.6)
- 324.689,73 ha de Reservas da Biosfera quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.4.14)
- 82,45 ha de Reservas da Biosfera quedan baixo LAATS. (ref 2.4.19)
- 74.167,03 ha de Reservas da Biosfera quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 2.4.24)

Reservas da Biosfera de Galicia (poligonais verdes) en relación coas infraestructuras eólicas, poligonais industriais
(polígonos de liña vermella) e LAATS (liñas azuis).

P.E. MISTRAL e P.E. SANTUARIO sobre a Reserva da Biosfera Terras do Miño.
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- 1.316,92 ha de superficie de Parques Naturais quedan dentro de poligonais industriais. (ref 2.4.5)
- 7.814,80 ha de Parques Naturais quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.4.13)
- 3 ha de Monumentos Naturais quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.4.10)
- 208,40 ha de Paisaxes Protexidas quedan dentro de poligonais industriais. (ref 2.4.3)
- 902,20 ha de Paisaxes Protexidas quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.4.11)
- 1.756,49 ha de Humidais Protexidos quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.4.9)
- 1 aeroxerador queda dentro dos Espazos Naturais de Interese Local. (ref 2.4.30)
- 8,39 ha de Espazos Naturais de Interese Local quedan dentro de poligonais industriais. (ref 2.4.7)
- 332,73 ha de Espazos Naturais de Interese Local quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 2.4.15)
- 47,40 ha da superficie de Espazos Naturais de Interese Local quedan a menos de 1 km de unha LAAT. (ref 2.4.25)

Situación do Parque Natural Fragas do Eume (polígono con transparencia verde e liña blanca) e as infraestructuras eólicas, poligonais
industriais (polígonos de liña vermella) e LAATS (liñas azuis).
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3. DEMOGRÁFICO
3.1 Concellos
- O 81,44 % da superfície das poligonais industriais están construídas ou proxectadas sobre concellos de menos de
5.000 habitantes. (ref 3.1.5)
- 300.480 ha de poligonais industriais están construídas ou proxectadas sobre concellos de menos de 2.000 habitantes. O cal representa o 17,14 % da superficie total dos concellos. (ref 3.1.1)
- 421.150 ha de poligonais industriais están construídas ou proxectadas sobre concellos de menos de 5.000 habitantes. O cal representa o 17,48 % da superficie total dos concellos.
(ref 3.1.3)
- O 81,14% das LAATS están construídas ou proxectadas sobre concellos de menos de 5.000 habitantes. (ref 3.1.10)
- 737,75 Km de LAATS construídas ou proxectadas sobre concellos de menos de 2.000 habitantes, que ocupan unha
superficie de 6.976,28 Ha. (ref 3.1.6)
- 1.197,79 Km de LAATS construídas ou proxectadas sobre concellos de menos de 5.000 habitantes, que ocupan
unha superficie de 11509,32 Ha. (ref 3.1.8)
- O 85,36 % dos aeroxeradores construídos ou proxectados están situados en concellos de menos de 5.000 habitantes. (ref 3.1.13)
- 4.836 aeroxeradores construídos ou proxectados en concellos de menos de 2.000 habitantes. (ref 3.1.11)
- 7.031 aeroxeradores construídos ou proxectados en concellos de menos de 5.000 habitantes. (ref 3.1.12)

3.2 Vivendas
- 106.878 vivendas quedan dentro de poligonais industriais. (ref 3.2.1)
- 452.340 vivendas quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 3.2.2)
- 98.651 vivendas quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 3.2.3)
- 13.122 vivendas quedan a menos de 500 m dun aeroxerador. (ref 3.2.4)
- 330.831 vivendas quedan a menos de 2 km dun aeroxerador. (ref 3.2.5)

3.3 Lugares
- 4.397 lugares “Entidades Singulares” quedan dentro de poligonais industriais. (ref 3.3.1)
- 15.347 lugares “Entidades Singulares” quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 3.3.2)
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Algunhas recreacións 3D relacionadas coas vivendas e lugares.
Podes ver en https://mapaseolicos.wordpress.com/videos3d/ recreacións de diversos parques eólicos de Galicia.
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4. AGROPECUARIO
4.1 Montes Veciñais en Man Común (MVMC)
- O 19,2% de superficie dos MVMC de Galicia queda dentro de poligonais industriais. Unha superficie de 125.385 ha
afectadas. (ref 4.1.1)
- 298.875.11 km de LAATS atravesan superficie de MVMC de Galicia. Unha superficie de 2.914 ha afectadas. (ref
4.1.3)
- 3.519 aeroxeradores quedan dentro dos MVMC de Galicia. (ref 4.1.5)

MVMC representados con poligonais verdes, en relación coas poligonais industriais (polígonos de liña vermella) e
LAATS (liñas azuis).
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4.2 Superficie Agrícola
- O 11,5 % da superficie de terras de cultivo de Galicia quedan dentro de poligonais industriais. Unha superficie de
36.892,06 ha. (ref 4.2.1)
- 124,45 Km de LAATS atravesan a superficie de terras de cultivo. Unha superficie de 1.158,75 ha, o que representa
un 0,4 % da superficie total. (ref 4.2.2)
- 184 aeroxeradores quedan dentro da superficie de terras de cultivo de Galicia. (ref 4.2.3)
- Unha superficie de 381.891,26 ha de pastos de Galicia quedan dentro de poligonais industriais, o que representa
un 30,9 % da superficie total dos pastos. (ref 4.2.4)
- 589,01 Km de LAATS atravesan superficie de pastos de Galicia, unha superficie de 5.257,3 ha, o que representa un
0,4% da superficie total dos pastos. (ref 4.2.5)
- 3.288 aeroxeradores quedan dentro da superficie de pastos de Galicia. (ref 4.2.6)
- 3.018,15 ha da superficie de Cultivos permanentes de Galicia quedan dentro de poligonais industriais, o que representa un 1,7 % da superficie total dos Cultivos permanentes. (ref 4.2.7)
- 58.28 km de LAATS atravesan superficie de Cultivos permanentes de Galicia, unha superficie de 122,77 ha. (ref
4.2.8)
- 2 aeroxeradores quedan dentro da superficie de Cultivos permanentes (ref 4.2.9)
4.3 Superficie Forestal
- O 18 % da superficie forestal de Galicia queda dentro de poligonais industriais.
Unha superficie de 203.216,64 ha afectadas. (ref 4.3.1)
- 1.438,68 Km de LAATS atravesan superficie forestal. Unha superficie de 6.683 ha afectadas. (ref 4.3.2)
- 7.871 aeroxeradores quedan dentro da superficie forestal de Galicia. (ref 4.3.3)
- O 10,9% da superficie forestal de Galicia queda a 200 m ou menos dun aeroxerador. Unha superficie de 118.244,38
ha afectadas. (ref 4.4.4)
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5.TURISMO
5.1 Aloxamentos e casas rurais.
- 4 aloxamentos de turismo quedan a menos de 500 m de un aeroxerador. (ref 5.1.4)
- 112 aloxamentos de turismo quedan a menos de 2 km de un aeroxerador. (ref 5.1.5)
- 35 aloxamentos de turismo quedan dentro de poligonais industriais. (ref 5.1.1)
- 164 aloxamentos de turismo quedan a menos de 2 km das poligonais industriais. (ref 5.1.2)
- 36 aloxamentos de turismo quedan a menos de 1 km de LAATS. (ref 5.1.3)
5.2 Campings
- 6 campings quedan dentro de poligonais industriais. (ref 5.2.1)
- 27 campings quedan a menos de 2 km de poligonais industriais. (ref 5.2.2)
- 3 campings quedan a 1 km de LAATS. (ref 5.2.2)
- 23 campings a menos de 2 km de un aeroxerador. (ref 5.2.4)

Casas de turismo rural e campings, cos seus iconos, en relación coas poligonais industriais (polígonos de liña vermella) e
LAATS (liñas azuis).
.
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Camping Fragas Do Eume, distancia ao aeroxerador nº3 do P.E. TABOADA.
.

5.3 Comarcas e Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia
- O 16,21 % da superficie das Comarcas e Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia quedan dentro de poligonais
industriais. Unha superficie de 478.908 ha afectadas. (ref 5.3.1)
As máis afectadas das Comarcas paisaxísticas son: Terra de Santiago - A Barcala, O Condado - A Paradanta, Costa
da Morte, Rías Altas Interior, Rías Altas Litorais, Golfo Ártabro Interior, Serras e Fosas Setentrionais, A Terra Chá,
Terra de Ordes, Deza, Lugo, Os Ancares - A Fonsagrada, A Mariña - Baixo Eo Interior. (ref 5.3.1)
As máis afectadas das Grandes Áreas Paisaxísticas son Galicia Setentrional, Galicia Central, Chairas e Fosas Luguesas. (ref 5.4.1)
- 1.438,68 km de LAATS atravesan as Comarcas e as Grandes Áreas Paisaxísticas. Unha superficie de 13.833,54 ha
afectadas. (ref 5.3.4) (ref 5.4.4)
- 7.981 aeroxeradores quedan dentro das comarcas paisaxísticas e as Grandes Áreas Paisaxísticas. (ref 5.3.5)
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5. CONCLUSIÓNS
A modo de conclusións dámoslle voz a diversas persoas coñecedoras do territorio e dos diversos ámbitos afectados.
1. CULTURAL
As estratexias especulativas que se están xestando en torno ás políticas de transición enerxética da Unión
Europea, supoñen fórmulas indesexables dende a perspectiva da sostenibilidade ambiental, a xustiza social e o
desenvolvemento económico. Este modelo de macroproxectos, deseñado en favor dos intereses dos oligopolios
enerxéticos e non das comunidades locais, hipoteca as posibilidades de futuro do medio rural ao limitar as súas
posibilidades de diversificación produtiva. A defensa da calidade, riqueza e diversidade do patrimonio natural e
cultural, constitúe un requisito indispensable para un territorio vivo. Tal e como nos demostra o presente informe, o modelo de macroproxectos condúcenos totalmente na dirección oposta.
Raúl Abeledo Sanchis.
Director Académico de Observatorio Cultural de la Universitat de València.

Reflexións sobre as afeccións ao Patrimonio Cultural das instalacións de enerxía eólica en Galicia segundo o
Informe #MacroeólicosGalicia.
No ano 1995 tivo lugar o comezo do primeiro dos períodos do desenvolvemento eólico en Galicia que se estendeu
ata o ano 2009 sen que existise naquel momento unha oposición social significativa. Desas datas é o Plan sectorial eólico, se ben o desenvolvemento da enerxía eólica xa estaba en proceso antes da súa aprobación. E segue
en funcionamento sen que teña sido sometido a avaliación ambiental estratéxica tal e como reclaman dende Europa. Hoxe, estamos inmersas no terceiro período da dinámica eólica, tal e como apunta o Informe sobre “Enerxía eólica e paisaxes culturais” que o Consello da Cultura Galega vén de publicar en decembro de 2021.
Mais, a diferenza das anteriores, asistimos nesta última etapa a unha dinámica social distinta, pois dende o
ano 2018 diferentes colectivos estanse organizando en Galicia arredor do impacto que as instalacións de enerxía eólica están tendo no territorio e nas paisaxes culturais, así como nos espazos rurais onde se localizan as
comunidades que os habitan e usan (106.878 vivendas quedan dentro de poligonais industriais). Mais tamén por
parte dos concellos estanse elevando unha serie de alegacións contra os parques eólicos. Todo elo súmase nun
malestar xeral que unha parte da sociedade manifesta, sobre todo aquela que vive, usa e consume os espazos
onde estes parques eólicos son instalados, afectando a un tipo de poboamento moi concreto, pois segundo este
informe as infraestruturas de enerxía eólica foron construídas ou proxectadas en concellos pequenos (máis do
80% sitúanse en concellos de menos de 5 mil habitantes).
Manifesta o informe na súa introdución que as comunidades que ocupan os territorios rurais están sendo afectadas de forma severa polo forte despregamento das industrias renovables, pois afectan aos seus patrimonios
cultural e natural e, polo tanto, ao patrimonio de Galicia, ademais de ter en conta outras afeccións como as da
saúde que mesmo apunta nas conclusións o sociólogo Xaquín S. Pérez-Sindín. Mais esta percepción que vén das
comunidades locais, pero que tamén se manifesta por parte doutros colectivos que cada vez alzan máis voces
sobre o impacto que esta terceira fase que comezou en 2018 e que supón un boom eólico sen precedentes está
tendo en Galicia, o que levou a establecer unha moratoria ao goberno autonómico para a solicitude de novos
parques que outros sectores piden ampliar aos que xa están en tramitación, requiría dunha análise profunda que
revisase en detalle a diferente afección que as infraestruturas de enerxía eólica producen sobre o territorio.
Nesta análise céntrase o informe que nos foi remitido, que revisa con ferramentas SIX o emprazamento de poligonais, LAATS e aeroxeneradores e a súa relación con diferentes elementos que ocupan o territorio e que forman
parte do noso patrimonio cultural e natural e supoñen un impacto nas paisaxes. Así, analízase este impacto dende o punto de vista cultural, ambiental, demográfico, agropecuario e turístico, aportando datos obxectivos sobre
a interacción das infraestruturas de enerxía eólica sobre a realidade territorial galega. Un informe necesario
que ten un gran valor, ao meu modo de ver, ao vir promovido e realizado por parte das comunidades que se vén
afectadas por estas infraestruturas e que manifestan non sentirse partícipes dese Plan sectorial eólico que, sen
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embargo, lles afecta de forma directa
No caso da análise das afeccións destas infraestruturas no ámbito cultural, o informe analiza a relación espacial destes elementos cos seguintes tipos de bens: Camiño de Santiago (un dos elementos patrimoniais máis importantes en
Galicia, eixo da política cultural que se segue na nosa comunidade, cunha importante ollada no turismo de peregrinación e no fenómeno xacobeo. Elemento, por outra parte, declarado Patrimonio da Humanidade e protexido dende 1996
pola Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago), Bens de Interese Cultural (BIC, máxima figura
de protección patrimonial no Estado español), Bens catalogados, e Plans especiais de protección (PEPRIs).
Tendo en conta destes catro tipos de bens aqueles dous que contan cunha maior protección, segundo o informe, a
situación sería a seguinte. No caso do primeiro, o 12.17 % da superficie do Camiño de Santiago e áreas vinculadas
quedan dentro de poligonais industriais, con 9.390,82 ha afectadas; e o 21,73 % da superficie do Camiño de Santiago e
áreas vinculadas quedan a menos de 2 km dun aeroxerador, cunha superficie de 16.766,37 ha afectadas.
Pola súa banda, no caso dos BICs, 15 BICs quedan a menos de 500 m dun aeroxerador; 38 BICs quedan dentro de poligonais industriais; ou o 8,65% da superficie de contornos de protección de BICs quedan dentro de poligonais industriais; 219,53 ha de contornos de protección de Elementos BIC catalogados quedan baixo LAATS.
Ambos os dous datos chaman a atención con respecto ao recollido na nosa Lei 5/2016, do 5 de maio, pois estas
infraestruturas están afectando directamente a bens que están protexidos, o que mostra a debilidade dos instrumentos cos que conta a nosa Lei de patrimonio cultural para identificar as afeccións deste tipo de infraestruturas ao
patrimonio, e exercer o control, a tutela e salvagarda do patrimonio e evitar que este sexa afectado pola instalación de
parques eólicos. Ademais disto, debemos ter tamén en conta os datos relativos á proximidade das mesmas aos bens,
que chocan de fronte co exposto nas directrices da paisaxe, instrumento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da
paisaxe de Galicia, pois non só debemos protexer as paisaxes dende o punto de vista físico, senón tamén no que afecta
á súa percepción.
Deste xeito o informe demostra que, máis aló de que este tipo de infraestruturas poidan afectar a patrimonios que ben
aínda están por catalogar en Galicia, ou ben están en solo rústico (no que normalmente se localizan estas infraestruturas) de protección ordinaria ou de protección distinta á patrimonial, tamén afecta a patrimonio que está xa catalogado e protexido, polo que os instrumentos da nosa lei non estarían funcionaron correctamente.
Tendo en conta o anteriormente exposto, gustaríame rematar con dúas reflexións. Por una banda, no ano 2000, en
Florencia, os Estados Membros do Consello de Europa asinaron o Convenio Europeo da Paisaxe. Este convenio xurdiu
da preocupación por acadar un desenvolvemento sostible baseado nunha relación equilibrada e harmoniosa entre as
necesidades sociais, a economía e o medio ambiente, tendo en conta que a paisaxe desempeña un papel importante
de interese xeral nos campos cultural, ecolóxico, medio ambiental e social, e que constitúe un recurso favorable para
a actividade económica e que a súa protección, xestión e ordenación poden contribuír á creación de emprego. Mais
tamén que a paisaxe contribúe á formación das culturas locais e que é un compoñente fundamental do patrimonio
natural e cultural europeo, que contribúe ao benestar dos seres humanos e á consolidación da identidade europea.
Cada parte que asinou comprometeuse a:
Recoñecer xuridicamente as paisaxes como elemento fundamental do entorno humano, expresión da diversidade do
seu patrimonio común cultural e natural e como fundamento da súa identidade.
Definir e aplicar en materia de paisaxes políticas destinadas á protección, xestión e ordenación da paisaxe mediante a
adopción de medidas específicas.
Establecer procedementos para a participación pública, así como as autoridades locais e rexionais e outras partes
interesadas na formulación e aplicación das políticas en materia de paisaxe arriba mencionadas.
Integrar a paisaxe nas políticas de ordenación territorial e urbanística e nas súas políticas en materia cultural,
medioambiental, agrícola, social e económica, así como en calquera outras políticas que poidan ter un impacto directo
ou indirecto sobre a paisaxe.
Este convenio foi ratificado por España o 6 de novembro de 2007 e publicado no Boletín Oficial do Estado no 5 de
febreiro de 2008. A partir de entón, e incluso antes nalgún caso como o catalán, as comunidades autónomas foron
desenvolvendo leis de paisaxe. Galicia será unha das primeiras comunidades do Estado que desenvolveu esas políticas e normativas. O 7 de xullo de 2008 publica a Lei 7/2008 de protección da paisaxe de Galicia, que establece que
os poderes públicos galegos velarán para que, no ámbito das súas competencias, se adopten as medidas específicas
necesarias para a protección, xestión e ordenación da paisaxe e no seu capítulo III establece os instrumentos para
conseguilo. Ademais, dada a súa importancia para a cultura galega a través do tempo, as paisaxes poden cualificarse
como BIC ou como bens catalogados no nosa Lei 5/2016. A este respecto cabería preguntarse entón se non é necesaria e urxente unha revisión do Plan Eólico de Galicia que teña en conta a centralidade da paisaxe para a nosa cultura,
modo de vida e visión patrimonial. Debemos conciliar a necesidade dunha enerxía renovable coa nosa realidade e o
noso compromiso coa protección das paisaxes.
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Como segunda reflexión, está a cuestión da ausencia das comunidades e da sociedade no desenvolvemento do Plan
sectorial eólico. Neste sentido, as comunidades veñen demandando a necesidade de ser tidas en conta á hora de
tomar decisións que afectan tanto aos territorios que habitan como aos patrimonios que se localizan neles. E moitas
veces, dende as administracións esta participación confúndese con procesos de consulta unha vez que as decisións
xa están tomadas. Polo tanto, unha parte importante da sociedade non forma parte dos procesos de gobernanza que
levan á toma de decisións sobre cuestións que nos afectan.
No ano 2012 publícanse as Conclusións do Consello de Europa, do cal España forma parte, sobre a gobernanza cultural (2012/C 393/03), nas que se di que esta “debe entenderse como un método para ofrecer políticas culturais e como
instrumento para profundar na integración da cultura nas prioridades políticas, coordinando as políticas culturais con
outras políticas sectoriais” e sublíñase “a importancia de facer participar en maior medida aos actores pertinentes da
sociedade civil para lograr que a gobernanza cultural sexa máis aberta, participativa, efectiva e coherente”. Cabe aquí
unha pregunta, estamos promovendo e practicando unha gobernanza participativa á que estamos obrigados como
estado membro do Consello de Europa?
Tendo todos estes aspectos en conta, volvemos a recalcar a necesidade de revisar o Plan sectorial eólico de Galicia,
de estender a moratoria dos parques eólicos aos que están en proceso de avaliación, de revisar os instrumentos cos
que contamos para protexer o patrimonio cultural, de conciliar o desenvolvemento das infraestruturas das enerxías
renovables coa conservación das paisaxes e do patrimonio cultural, e de promover unha gobernanza participativa real.
Raíces, 5 de febreiro de 2022.
Rebeca Blanco-Rotea.
Dra. en arqueoloxía, Investigadora Principal do Laboratório de Paisagens, Património e Territorio (Lab2PT) da
Universidade do Minho.

2. AMBIENTAL
O Plan Eólico Estratéxico de Galicia someteuse a consulta do Consello Galego de Medio Ambiente en 1996. Naceu
eivado, pois non se lle facilitou a documentación completa á comisión de traballo, que só puido consultar un dos seus
once volumes. Non houbo avaliación ambiental estratéxica e, para evitar a tramitación no Ministerio, os proxectos
fragmentáronse para non superaren os 50 Mw de potencia instalada. A maiores, para evitar atrancos ambientais, a
Xunta retrasou deliberadamente a aprobación inicial da Rede Natura 2000, permitindo así a instalación dun bo número
dos primeiros parques nos espazos de maior valor ecolóxico.
Especies, hábitats e espazos desprotexidos
A superficie terrestre protexida pola Rede Natura en Galicia é dun 11,74 %, a máis pequena de tódalas comunidades
autónomas. A Unión Europea reclamou a súa ampliación, por non protexer suficientemente varios tipos de hábitat
e o goberno bipartito elaborou en 2008 o proxecto de ampliación, que o seguinte goberno mutilou noutro con menor
superficie protexida que leva nun caixón dende 2011.
Tamén nalgún caixón están os plans de conservación e recuperación das especies ameazadas. A Xunta só ten catro
aprobados e a este ritmo precisaría 396 anos para cumprir a obriga legal de promulgar todos os plans de recuperación das especies en perigo de extinción e 1.419 anos para os das especies vulnerables. O desenvolvemento eólico
será a puntilla para especies tan salientables como a gatafornela.
Outro tanto acontece cos humidais, pois só 5 dos máis de 1.100 inventariados en 2003 están protexidos grazas ó
Convenio de Ramsar. A rede de estradas e de gabias aparelladas á construción dos parques eólicos suporá a destrución directa de numerosas brañas e queirogais húmidos, ou indirecta polo desvío de augas que secarán unhas zonas
e provocan fortes erosións noutras. Xa aconteceu nos parques instalados, aínda que as súas aspas máis pequenas
requiriron menos movementos de terras que os actuais macro-eólicos.
Do mesmo xeito, o actual abandono de todo tipo de investigación zoolóxica ocultará os danos que ocasionarán na
fauna: non existen datos publicados da actual mortaldade que causan en aves e morcegos, nin están cartografadas as
zonas máis sensibles, nas que non deberían instalarse aeroxeradores. A eólica mariña vai afectar no Ortegal a unha
das rutas migratorias de aves mariñas máis importantes do continente.
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Un incómodo patrimonio natural
Neste “vendaval de eólicos”, para o goberno da Xunta o patrimonio natural ou cultural non é máis que un atranco para
a proliferación de proxectos enerxéticos, mineiros, forestais ou macrogandeiros. Xa que logo, mellor non ampliar a
Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, nin aprobar plans de recuperación e conservación que limiten actuacións no territorio.
Coa inestimable axuda dunha avaliación de impacto ambiental convertida nun simple trámite burocrático, as consecuencias non poden sorprendernos:
24 aeroxeradores nas poucas Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPAs) existentes en Galicia e 2.357 nas
Áreas Prioritarias para a Avifauna (APAs), co 0,23 % (creo que esta porcentaxe está mal) das ZEPAS, o 21,35 % das
APAs e o 6,4 % da Rede Natura incluídas nas poligonais industriais.
Máis de 9.000 ha dos parques naturais dentro de poligonais industriais ou a menos de 2 km.
3.800 ha da zona de policía dos ríos baixo as liñas de alta tensión para evacuar a enerxía xerada.
O impacto sobre a paisaxe non está avaliado, nin sequera no caso dos miradoiros e cumios máis sobranceiros.
Mentres, a Xunta divulga porcentaxes falsas de superficie protexida para ocultar a súa falta de compromiso ambiental
e aparentar que estamos á cabeza en conservación, incluíndo a superficie total das Reservas da Biosfera. Reservas
que en Galicia inclúen aeroportos, polígonos industriais e infraestruturas de todo tipo pero nin sequera inclúen nas
zonas núcleo a totalidade da superficie dos espazos xa protexidos que abranguen.
Un futuro escuro
Coa desfeita que van provocar, Galicia terá difícil acadar os obxectivos da «Estratexia da Unión Europea sobre Biodiversidade para 2030», que estableceu a protección de a lo menos o 30 % do territorio (un 10% con protección estrita). Esta estratexia é imprescindible para encarar os desafíos da crise climática e de biodiversidade. Despois deste
vendaval de eólicos, quedará espazo para cumprir con ela? Seguiremos gozando dos servizos ecosistémicos actuais,
imprescindibles para a nosa sociedade? Converterase o noso país nunha trampa para turistas incautos que cren na
publicidade de turismo verde que fai Turgalicia?
Ineludiblemente precisamos unha moratoria para establecer as zonas de exclusión ambiental no territorio galego,
baseada en investigacións científicas rigorosas e independentes, como paso previo ó despregue masivo da enerxía
eólica.
Serafín González.
Presidente SGHN Sociedade Galega de Historia Natural.

A artificialización do medio natural que supón a instalación de parques eólicos, tanto pola transformación do hábitat
que supoñen as instalacións, como polo seu propio funcionamento (que inclúe unha elevada contaminación acústica,
a creación de barreiras na paisaxe, un aumento significativo do tráfico rodado e mortalidade directa para as especies
voadoras, en ambientes que conservaron ata o de agora un elevado grao de naturalidade) pon en risco as iniciativas
creadas pola sociedade para a conservación do patrimonio natural e, especialmente, das especies ameazadas.
A presenza de parques eólicos en territorios identificados como de importancia para as especies ameazadas nos plans
de conservación aprobados ou no seu entorno inmediato é incompatible cos propios obxectivos dos planes, especialmente cando falamos de aves, grupo que se ve afectado polo funcionamento dos parques tanto no que se refire á
alteración de hábitats como por mortalidade directa.
Hai que resaltar, ademais, que outro grupo moi afectado polo funcionamento dos parques eólicos, o dos morcegos,
conta con 11 especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, sen que se teña aprobado ningún plan
de conservación para estas especies ata o momento. Entre as especies incluídas están algunhas especies de carácter migrador e voo en altura, como as pertencentes aos xéneros Nyctalus e Miniopterus, que son das especies máis
afectadas polo impacto dos aeroxeradores. A inexistencia de plans de conservación para estas especies déixaas nun
estado de indefensión ante os proxectos eólicos que supón un elevado risco para as súas poboacións.
Nunha situación semellante atópase a Rede Natura 2000, que conta en Galicia cunha superficie moi deficiente (apenas
o 12% do territorio), polo que a valoración do impacto non debería facerse únicamente sobre a superficie actual, senón
tendo en conta a superficie que debería ser incluída en RN2000 para acadar porcentaxes de territorio semellantes á
media europea. Hai que ter en conta, ademais, que aínda que o Plan Director de RN2000 de Galicia prohibe a instalación de parques eólicos en RN2000, hai numerosos parques instalados dentro da rede en Galicia, pois a súa instalación foi previa á aprobación das ZEC ou do propio Plan Director. Non deberiamos repetir o erro de instalar parques
eólicos en territorios que nun futuro próximo deberan pasar a formar parte da RN2000, no que podería ser visto como
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unha manobra para evitar as limitacións establecidas no Plan Director.
Roberto Hermida.
Morcegos de Galicia.

3. DEMOGRÁFICO
Socio-Demográfico
Este estudio mostra unha recopilación de indicadores relativos ao nivel de ocupación de superficie por parte de
parques eólicos e infraestructuras asociadas en Galicia, así como a súa localización e proximidade a asentamentos
humanos. En primeiro lugar, é importante por de manifesto que os resultados veñen a confirman un aspecto observado na meirande parte de estudos sobre o tema no referente a localización de parques eólicos. As infrastruturas
están construídas ou se proxectan construir en concellos pequenos (máis do 80% en concellos de menos de 5 mil
habitantes) onde a diversificación económica adoita ser menor e a estrutura piramidal é máis antiga, o que provoca un
desequilibrio na capacidade de negociación entre as partes. Este feito non debe entenderse como fortuíto e constitúe
en sí mesmo un claro exemplo de inxustiza ambiental.
En segundo lugar, algo que agudiza aínda máis a gravidade do asunto é a proximidade dos parques construídos e
proxectados a asentamentos humanos: ate 330.831 vivendas quedan a menos de 2 km dun aeroxerador. Neste sentido,
existe na actualidade unha ampla e rica literatura sobre o impacto na saúde, social e económico dos parques eólicos
que promotores e autoridades non poden obviar. A cotinuación destacamos algúns aspectos fundamentais.
- Impacto sobre a saúde. Merece a pena destacar a recopilación de estudos científicos realizada por Freiberg et al
(2019). Os autores fanse eco dos resultados de 84 artigos científicos publicados ata o presente en revistas de alto
impacto. Por unha banda, existe un amplo consenso científico sobre a asociación entre o ruido dos aeroxeradores e a
molestia por ruído. Por outra, aínda que o debate segue aberto, son múltiples os estudos que demostran una correlación significativa entre o ruído das turbinas e a alteración do sono, así como problemas de saúde mental. Se a iso lle
engadimos as taxas de envellecemento poboacional dos concellos afectados, o impacto se incrementa.
- Impacto social. O estudo dos impactos de tipo social de infraestructuras enerxéticas a gran escala é algo habitual en
campos como a socioloxía rural e do desenvolvemento. O problema comeza en moitos casos na propia planificación
dos proxectos. O feito de especular coa construción dun parque eólico pode danar as comunidades afectadas en forma
de conflictos entre veciños con visións diferentes, facendo mella na cohesión social, mesmo cando o parque nunca
chega a construirse. Tamén son numerosos os estudos que demostran o aumento significativo no número de accidentes no momento da construción, debido ao vai-ven de camións e persoal desprazado en lugares que a miúdo non
gozan das infrastructuras necesarias. Tense demostrado que o fluxo constante de persoal sen ligazóns coas comunidades durante o período de construción pode xerar percepción de inseguridade entre os locais e stress. Tampouco
faltan os estudos nos que se ten observado aumentos significativos de delicuencia, moitas veces asociada a conductas
antisociais, como condución temeraria, violencia de xénero ou abusos sexuais. Isto son só algúns exemplos. Para
unha breve revisión sobre a literature sobre impacto sociais de proxectos enerxéticos en zonas rurais ver Pérez-Sindín
(2021)
- Impacto económico. Estudos previos teñen demostrado que o valor das casas situadas a menos de 2 km dun proxecto de enerxia renovable a gran escala pode chegar a depreciarse ata un 2% inmediatamente despois da construción
(Gaur and Lang 2021). Merece tamén a pena destacar a investigación do Profesor Sergi Saladié. Baseándose nun
estudo do impacto económico en Cataluña, este xeógrafo pon de manifesto os escasos beneficios dos parques eólicos
en termos de ingresos municipais (3,4% da facturación estimada das empresas que as controlan), emprego (1% do
total da poboación ocupada). Se ben é certo que o declive demográfico é algo que acompaña ás zonas rurais desde
hai décadas, a investigación do profesor Saladié pon de manifesto que a construción de parques non contribúe a frear
ese proceso. Tal e como el mesmo apuntou nunha recente intervención no congreso español (Eco de Teruel, 2021), na
década 2008-2018 os concellos de Cataluña con centrais eólicas perderon poboación. Finalmente, un estudo recente realizado polo profesor Xavier Simón, da Universidade de Vigo, sobre o impacto dos parques eólicos en Muras e a
Terra Chá, “motores da enerxía eólica en Galicia” apunta na mesma dirección. Como afirma o professor Simón, “esa
nova renda non permitíu corrixir os problemas estruturais en poboación, renda e emprego” (Terra Chá 2022). O estudo
conclúe que os investigadores non encontraron indicadores que permitan afirmar que houbo unha relación positiva
25

entre investimentos eólicos, produción de enerxía renovable e cambio nas condicións de vida dos veciños.
Como nota final, é importante ter en conta que o debate sobre os impactos sociais, económicos e sobre a saúde non
está pechado e que serían necesarios máis estudos ad hoc para comprender as particularidades do caso de Galicia e
do tipo de proxectos que existen ou se están plantexando. O que se sabe até o momento, sen embargo, debería ser un
motivo suficiente para que tanto promotores como autoridades reconsideren os seus plans e estratexias de expansión.
Freiberg, A., Schefter, C., Girbig, M., Murta, V. C., & Seidler, A. (2019). Health effects of wind turbines on humans in residential settings: Results of a scoping review. Environmental research, 169, 446-463.
Perez-Sindin, X. S. (2021). Are energy megaprojects socially disruptive? Assessing the impacts of the As Pontes fossil fueled power
plant in Spain. Energy Research & Social Science, 80, 102229.
V. Gaur, C. Lang, Property value impacts of commercial-scale solar energy in Massachusetts and Rhode Island, 2020. https://web.
uri.edu/coopext/valuing-siting- (accessed March 27, 2021).
Eco de Teruel (2021) No Senado Sergi Saladié demostra que os parques eólicos provocan o despoboamento mentres que a xeración
distribuída ofrece beneficios. https://ecodeteruel.tv/en-el-senado-sergi-saladie-demuestra-que-los-parques-eolicos-causan-despoblacion-mientras-que-la-generacion-distribuida-ofrece-beneficios/
Terra Cha (2022) Presentado o estudo sobre o impacto da enerxía eólica en Muras https://galiciaxa.com/2022/01/tcxa/zonas-tcxa/
muras-tcxa/134116/

Xaquín S. Pérez-Sindín.
Doctor en Socioloxía e profesor asistente na Universidade de Varsovia.

4. AGROPECUARIO
O desenvolvemento da enerxía eólica é clave para reducir a dependencia dos combustibles fósiles e os efectos negativos do cambio climático, pero o seu desenvolvemento ten que ter en conta os seus impactos nos recursos naturais, o
territorio e as condicións de vida e renda da poboación rural.
Por iso é fundamental que no proceso de tramitación dos novos proxectos se avalíen axeitadamente os seus posibles
impactos económicos, sociais e ambientais e se dea prioridade aos proxectos con participación no seu capital dos
concellos, comunidades e empresas rurais.
O Informe #MacroeólicosGalicia achega unha información ben documentada do impacto dos parques eólicos e as súas
infraestruturas sobre o patrimonio agropecuario, demográfico, cultural, ambiental e turístico de Galicia que debera
terse en consideración na tramitación actual e futura dos proxectos eólicos. Desde a perspectiva que coñezo máis
directamente cómpre salientar os prexuízos que se poden causar sobre as terras agrarias, xa de por si limitadas en
Galicia pola falta dunhas políticas sobre ordenación do uso das terras, e tamén sobre as condicións de vida das poboacións máis próximas ás instalacións eólicas.
Coa falta de incentivos para a participación dos Concellos e das comunidades e empresas rurais no capital dos novos
parques hai o perigo de que no desenvolvemento da enerxía eólica os intereses da economía e sociedade rural queden
marxinados e veñan soportar os seus impactos negativos como ocorreu no franquismo coa enerxía hidráulica.
Francisco Sineiro García.
Ex-Profesor de economía agraria e Investigador honorífico da Universidade de Santiago.

Ademais de que o desenvolvemento do plano eólico para o territorio galego significa un espolio do mesmo a favor das
multinacionais do sector e un aproveitamento da enerxía de xeito colonial, para as comunidades de montes signifca
tamén a confiscación das súas terras comunitarias.
A lei de simplificación administrativa e a lei de fomento e implantación de iniciativas empresariais, elimina o carácter
de utilidade pública que tiñan os montes veciñais e anula a capacidade de decisión das comunidades de montes sobor
as súas terras.
Xose Alfredo Pereira Martínez.
Presidente da ORGACCMM. Organización Galega de Comunidades de Montes.
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5.TURISMO
O impacto que os polígonos macroeólicos xeneran sobre o turismo trascende ás entidades turísticas que se ubican
na súa zona de asentamento e limítrofes, porque os lugares onde se sitúan son moi a miúdo lugares emblemáticos,
dende un punto de vista paisaxístico, de patrimonio natural, histórico, cultural, lugares percorridos frecuentemente
polas persoas que visitan o noso territorio. Polo tanto as consecuencias sobre o turismo afectan a todo o sector no seu
conxunto.
Este modelo depredador e superintensivo de explotación enerxética choca frontalmente coa imaxe que se dá do noso
territorio, propoñendo como un dos seus valores principais a paisaxe.
No caso concreto do turismo rural isto aínda é máis sangrante porque o turista rural antepón a calidade á cantidade e
vén motivado polo contacto coa natureza e a cultura rural, pola tranquilidade e a paisaxe. A paisaxe, o silencio, a biodiversidade natural, son recursos que perderemos nunha boa parte do territorio de saír adiante a enorme cantidade de
proxectos eólicos que se queren implantar.
Tamén afectará ao sector de actividades de ocio e turismo na natureza, rutas a pé, bici, cabalo, etc, que se desenvolven en espazos naturais, onde as persoas poden sentirse en contacto pleno coa natureza.
Debemos ser conscientes de que estes macroproxectos son sistemas non renovables de captación de enerxías renovables, quere isto decir que os materiais e minerais cos que están fabricados son en moitos casos a día de hoxe
imposibles de reciclar, así que sumado aos impactos de construción, funcionamento e evacuación da enerxía, aínda
teremos que cargar co impacto das instalacións unha vez remate a súa vida útil xa que nunha situación de descenso
enerxético coma a que estamos a vivir desmantelar estas estructuras vai resultar inasumible.
Begoña de Bernardo Miño.
Casa rural Pousadoira, no Concello de Miño.

6. CONCLUSIÓNS XERAIS
Este estudo -colaborativo e autoxestionado- vén a ofrecer unha visión sistematizada sobre a actual fase de implantación dos capitais da industria enerxética eólica na Galiza. En base aos datos que ofrece, propoñemos os seguintes
puntos para o súa conversa:
Bens comúns. O vento, a biodiversidade ou a paisaxe son bens colectivos. O actual modelo eólico traspasa a propiedade do común ás mans privadas dos grandes capitais. As anteriores fases da implantación da tecnoindustria eólica
deixáronnos unha realidade clara sobre quen acaba por ser o dono dos recursos colectivos: do total de máis de tres
mil megavatios instalados a día de hoxe só 34,8 son propiedade dos concellos e 9,4 da Xunta de Galicia. Os proxectos
en tramitación supoñen duplicar o total da potencia instalada. A ausencia de iniciativas de propiedade ou participación
pública, cooperativa ou comunal é total. Debúxase unha política pública deseñada para o espolio da riqueza colectiva.
Tecnocracia. O sistema de gobernanza que rexe a implantación de áreas industriais eólicas anula na práctica a capacidade da xente para influír no futuro e nas transformacións do seu propio territorio, formas e calidade de vida. A tecnocracia dos procedementos de avaliación, aprobación ou alegacións actúa como muro de contención fronte a cidadanía.
Debúxase unha política pública con profundos déficits democráticos e de participación cidadá.
Métricas. Definir que se mide e como se mide é central nos procesos de toma de decisións. Os veciños que se senten
prexudicados pola instalación eólica industrial refiren perdas que non son cuantificadas, cualificadas ou tidas en conta. Os impactos que supoñen na súa calidade de vida os ruídos ou o ‘efecto discoteca’ precisan de métricas concretas.
A perda de valor de mercado de terras e vivendas debe ser incluída nas análises de rendibilidade social dos proxectos
baixo análises de custo-beneficio. Tendo en conta que esta situación afecta potencialmente a 106.878 vivendas que
quedarían dentro de poligonais ou que 13.122 vivendas quedarían a menos de 500 m dun aeroxerador, o problema
transcende a suma dos diferentes puntos afectados para converterse nunha urxencia sistémica a nivel país. Dende a perspectiva metodolóxica da compensación das externalidades negativas, o canon eólico ou as compensacións
aos propietarios afectados son dunha orde de magnitude inferior ás perdas sociais derivadas da implantación dos
proxectos. Esta fenda contable tradúcese directamente no aumento do beneficio do capital inversor. As métricas de
avaliación determinan metodolóxicamente unha situación de inxustiza, ocultando os verdadeiros impactos na vida das
persoas e sesgando a toma de decisións.
Sacrificio. As coñecidas como Zonas de Sacrificio refiren a concentración en certos territorios de actividades industriais de gran escala que repercuten negativamente a nivel local na calidade de vida e oportunidades de desenvolvemento dos seus habitantes. As comunidades sacrifican o seu futuro en pos dunha extracción de riqueza cara os
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grupos sacrificadores. A lóxica da razón de estado actúa aquí como xustificante do sacrificio. As áreas que se deciden
sacrificar están marcadas de maneira previa por ser maioritariamente poboadas por grupos non dominantes, indíxenas, minorizados, empobrecidos ou invisibilizados. É a eles a quen se lles impoñen servidumes e limitacións para o
use e goce dos seus recursos. No caso da Galiza o 85,36 % dos aeroxeradores construídos ou proxectados están situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e teríamos 4.836 muiños en concellos de menos de 2.000 habitantes.
Son comunidades marcadamente rurais, de rendas baixo a media, articuladas en base ás actividades agrarias e que
sofren dun declive demográfico estrutural. O 11,5 % da superficie de terras de cultivo de Galicia quedaría dentro de
poligonais industriais. O 19,2% de superficie dos Montes Veciñais en Man Común quedarían na mesma situación. ¿É o
mundo rural a nosa Zona de Sacrificio?
Identidade. Non todo é economía. O territorio é moitas cousas, pero tamén é significado. 4.397 lugares “Entidades
Singulares” quedan dentro de poligonais industriais. Son as nosas aldeas. 38 Bens de Interese Cultural ficarían dentro
de poligonais, quince deles a menos de cincocentos metros dun aeroxerador. A esa mesma distancia ficarían 2.072
Elementos de Patrimonio Cultural. É a nosa memoria. Mosteiros, mámoas, cruceiros ou capelas son expresións de
espiritualidades. O 12.17 % da superficie do Camiño de Santiago e áreas vinculadas quedarían dentro de áreas de
industria eólica. Unha frase repetida nas xuntanzas veciñais que abordan esta problemática: ‘Perdemos a Paz’.
Conflito. As políticas de implantación da industria eólica na Galiza están a provocar un conflito socio-ambiental. O
primeiro impacto negativo dun proxecto conflitivo é o conflito mesmo. A quen lle toca o muíño na súa terra. A quen lle
toca ao lado da casa pero non vai cobrar. Córtanse fíos de confianza fundamentais na vida en común. Son desfeitas
non avaliadas en ningún documento. O traballo de estudo estratéxico que non fai a administración acaba por facerse
pola sociedade civil a base de tempo, esforzo e recursos. A perda de cohesión social que xeran os proxectos conflitivos
busca equilibrarse con estas novas formas de organización e tecido de redes. É unha reacción que parte da defensa
da identidade, do común, dos medios de vida. Ante a incertidume, a xente precisa de certezas. Este estudo é produto
desta necesidade. O seu maior valor non son os datos e o coñecemento que ofrece, é o traballo colectivo e espallado
polos territorios que o fixo posible.
Efrén Legaspi. Veciño de As Pontes.

Os galegos temos un patrimonio natural inmenso, envexable incluso. Temos unha terra tan bonita, no mar, chea de
rías, na terra, chea de aldeas e montes, de serras e ríos. De entre os pobos da terra os galegos levamos sorte cando
se repartiron os países.
Aquí estamos falando das nosas serras, que nos dan madeira, aire limpo, silencio dos ruídos da cidade e o son agradable da natureza, ese son que está na nosa memoria xenética e que nos da paz.
As serras dannos paz e lecer, calman o noso espírito, dannos camiño para andar e cousas que ver. Pero as serras estannos dando outra cousa máis que non se ve, están enfreando o Planeta. A vida que hai na serra, coma a que hai nas
agras, nas brañas, está enfreando o Planeta.
Agora estamos no medio dun intento por converter unha parte importantísima das nosas serras en polígonos industriais. Son polígonos industriais e non outra cousa porque son promovidos como tales, regulados como tales e con
finalidade completamente industrial. Como isto é un absurdo que non cabe en cabeza ningunha, disimúlase chamándolles parques en vez de polígonos.
O motivo que alegan os promotores e a Administración que lles axuda é que é necesario instalar eses muíños para
parar o cambio climático. Isto é unha afirmación sen sustento. Nin houbo un estudo público e suficiente do asunto nin
hai referente a que aterse doutros países, os países que optaron por esta vía son hoxe grandes consumidores de gas.
Científicos moi reputados están advertindo do erro de levar a tal extremo a enerxía eólica, mentres os promotores e
a Administracion que lles axuda, aceleran todo o que poden para levar adiante os seus plans antes de que cambie a
opinión pública.
Este estudo feito por xente que colabora por puro amor á terra pon de manifesto canto van afectar os proxectos eólicos en marcha. É unha vergoña que esta información non teña sido posta a disposición do público polas Administracións, ás que pagamos todos e as cales se comportan coma se traballasen para quen promove este atropelo.
Cabe a toda a sociedade, a quen vive na cidade tanto coma a quen vive na aldea, informarse do que está acontecendo
e facer algo mentres se poida. Unha vez maceladas as nosas serras polas vías de acceso, feitos os cementos e postos
os muíños xa nada será igual en Galicia. Poderemos recuperar a bioloxía das serras se desarmamos os muíños pero
nunca recuperaremos, na vida dos vivos, o que son hoxe as serras fermosas da nosa terra.
Aquilino García. Veciño de Monfero.
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