Ana Belén Ermida Igrexas, en calidade de alcaldesa-presidenta do Concello de Barreiros, no
trámite de alegacións aberto en relación co proxecto eólico Fonte Barreiros e a súa estrutura
de evacuación (Código do proxecto: PEol-383), EXPOÑO:
I. Que no BOE Núm. 246 do xoves 14 de outubro de 2021 publicouse Anuncio da Área de
Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, polo que se somete a información
pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do
Parque Eólico Fonte Barreiros de 96 MW e a súa infraestrutura de evacuación, na provincia de
Lugo.
II. Que no BOE Núm. 282 do xoves 25 de novembro de 2021 publicouse corrección de erros no
anuncio da Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, polo que se
somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización
Administrativa Previa do Parque Eólico Fonte Barreiros de 96 MW e a súa infraestrutura de
evacuación, na provincia de Lugo.
III. Que en base ao segundo anuncio de corrección estableceuse un prazo de 30 días hábiles
para a presentación de alegacións, contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
En base ao exposto e dentro do prazo regulamentario establecido legalmente realízanse as
seguintes ALEGACIÓNS:
PRIMEIRA.- Falta de planificación no desenvolvemento dos proxectos e ausencia de
avaliación ambiental estratéxica do sector eólico en Galicia.
O procedemento administrativo de autorizacións regulado no artigo 6 da Lei 24/2013, do 26 de
decembro, do Sector Eólico establece que “os procedementos administrativos de autorización
terán carácter regulado e respectarán os principios de obxectividade, proporcionalidade,
transparencia, igualdade e non discriminación (…)”.
Este mesmo texto legal habilita á Administración Xeral do Estado á tramitación dos parques
eólicos con potencia superior aos 50MW. En base a esta habilitación, o parque eólico Fonte
Barreiros é tramitado pola Administración Xeral do Estado, á marxe da Planificación Eólica de
Galicia, recollida na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento
eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.
Tanto é así que a Administración Galega vén de evacuar informe desfavorable ao proxecto que
nos ocupa en base ao solapamento dos aeroxeradores proxectados con parques eólicos que se
atopan en tramitación ante a Comunidade Autónoma de Galicia, en concreto os parques
Barreiros I, Barreiros II e Barreiros III.
É importante sinalar ademais que toda a tramitación de proxectos eólicos que se está a dar no
noso País, tanto de tramitación estatal coma autonómica, se está a realizar sen atender ao
establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental que establece no seu
artigo 6 o ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica dispoñendo que
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Asunto: Alegacións ao Parque Eólico Fonte Barreiros de 96 MW e a súa infraestrutura de
evacuación (Código do proxecto: PEol-383).

“1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así
como as súas modificacións, que se adopten ou aproben por unha Administración pública e
cuxa elaboración e aprobación veña esixida por unha disposición legal ou regulamentaria ou
por acordo do Consello de Ministros ou do Consello de Goberno dunha comunidade autónoma,
cando:
a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a
avaliación de impacto ambiental e se refiran á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura,
pesca, enerxía, minería, industria, transporte, xestión de residuos, xestión de recursos hídricos,
ocupación do dominio público marítimo terrestre, utilización do medio mariño,
telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano e rural, ou do uso do solo (…)”
Partindo da base das disposicións citadas, entendemos que a falta de sometemento a unha
avaliación ambiental estratéxica de todo o conxunto do desenvolvemento eólico galego (o
recollido na Planificación Eólica de Galicia dependente da Administración Autonómica, e o que
se desenvolve de modo independente a través da Administración Xeral do Estado), implica
non só que non se cumpran os requisitos previstos na normativa interna aplicable, senón
tamén os que se derivan das seguintes normas do dereito da Unión Europea:

Esta escandalosa falta de avaliación ambiental estratéxica da planificación eólica en Galicia, á
súa vez, deriva “nunha incidencia negativa no funcionamento do sistema” e en “inseguridade
xurídica”. A este respecto, o artigo 53.7 da Lei sector eléctrico, recolle que “ O sistema
(referido a produción eólica planificada nun territorio) hai que entendelo coma un todo non
fragmentado en partes sometidas a avaliacións ambientais independentes”.
Fronte a este deber ser, os feitos son que, en definitiva, a actual expansión eólica, suma da
parte que promove a Administración Xeral do Estado e a que desenvolve a Administración
Autonómica ( a través do Decreto 302/2001), nin no seu conxunto, nin por separado, se ten
sometido a dito proceso de avaliación coma Plan conxunto, conforme o disposto no artigo 6 da
Lei 21/2013.
En fin, a falta de avaliación ambiental da planificación eólica en Galicia, alén diso e alén de
equiparar a esta Comunidade Autónoma ao terceiro mundo en termos de sostibilidade e
conservación da natureza, vai en contra da previsión de seguridade xurídica prevista na Lei
21/2013. Esa norma, no seu preámbulo, sinala que “asimesmo, esta lei incrementa a
seguridade xurídica dos promotores. O establecemento duns principios aos que debe
someterse a avaliación ambiental e o chamamento á cooperación no marco da Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente determinará o desenvolvemento dunha lexislación homoxénea
en todo o territorio nacional, que permitirá aos promotores coñecer de antemán cales serán
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- Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011,
relativa a avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o
medio ambiente. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012)
- Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, pola que
se establecen medidas para a participación do público na elaboración de determinados plans e
programas relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, no que se refire a
participación do público ó acceso a xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE do Consello.
- Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001 relativa á
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. (DOCE nº L
197/30, 21-07-01)

as exixencias legais de carácter medioambiental requiridas para a tramitación dun plan, un
programa o un proxecto, con independencia do lugar onde pretenda desenvolverse”.

SEGUNDA.- Debilidade de posicións entre particulares afectados e administración local
debido á complexidade técnico-xurídica dos procedementos e proxectos.

-Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres.
-Convenio Europeo da Paisaxe, establecido en Florencia o 20 de outubro de 2000.
-Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.
-Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de
gases de efecto invernadoiro.
-Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de
participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as
Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).
-Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. Modificada por
Lei 7/2018, do 20 de xullo, Lei 33/2015, do 21 de setembro e Real Decreto 1015/2013, do 20
de decembro, entre outras disposición.
-Real Decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección
da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.
-Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009,
relativa á conservación das aves silvestres.
-Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de Especies
Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas.
Modificado por Orde TEC/596/2019, do 8 de abril, Orde AAA/1351/2016, do 29 de xullo, Orde
AAA/1771/2015, do 31 de agosto e Orde AAA/75/2012, do 12 de xaneiro.
-Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
-Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro de 2000, pola
que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas.
-Directiva 2014/52/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, pola que
se modifica a Directiva 2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados
proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente.
-Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
Montes.
-Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de
avaliación ambiental.
-Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.
-Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica.
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Ao proxecto de implantación de parque eólico que é obxecto do presente trámite de
información pública, e en particular ao seu estudo de impacto ambiental e á súa autorización
administrativa previa, resúltalle aplicable un corpo normativo que excede o propio ámbito do
Dereito interno, autonómico ou estatal. Sen ánimo de exhaustividade, resultan de aplicación,
entre outras, as seguintes normas:

-Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e
créanse o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.
Obvia dicir que na sociedade, e nomeadamente nas persoas directamente afectadas polo
desenvolvemento eólico, existe unha grande preocupación no modo no que este tipo de
enerxía está a experimentar unha expansión que resulta irracional e desproporcionada, á vista
do grande número de proxectos que se están a tramitar, tanto pola Administración
Autonómica coma a Administración Xeral do Estado.
Nesta liña, o mero feito de aperturar o trámite de información pública e a presentación de
alegacións aos proxectos non permite entender a plena satisfacción dos dereitos da veciñanza
á participación nos asuntos públicos. E máis nun procedemento no que á vista da normativa
aplicable e da complexidade dos propios proxectos poñen de manifesto as dificultades para
evacuar alegacións acaídas tanto para particulares como para a propia administración local
que conta con persoal técnico e xurídico moi escaso e cunha importante sobrecarga de
traballo xa nos trámites habituais e diarios.
Polo tanto, a presentación de alegacións faise con medios técnicos e económicos moi
inferiores aos que posúe quen pretende implantar o proxecto que parece dispor dunha
lexislación feita á súa medida. Por parte deste Concello, xa que logo, enténdese oportuno
deixar constancia de tan abraiante nivel de desigualdade entre as distintas partes que, na
teoría, deben intervir nun procedemento destas características.

O proxecto obxecto das presentes alegacións, tal e como se atopa exposto, configúrase como
un proxecto industrial de grandes dimensións, orientado unicamente ao reforzo do sistema
oligopolístico de xeración de enerxía.
Tal proxecto non se basea nunha planificación orientada ao aumento da eficiencia enerxética e
ao aforro no seu consumo, nin tampouco ao fomento do autoconsumo e produción en
proximidade.
Non cabe, xa que logo, considerar que o proxecto de referencia é unha contribución positiva
para a loita contra o cambio climático. Opostamente, supón unha perda significativa de
superficie natural e unha grave deterioración dos valores ambientais e servizos ecosistémicos,
de tal maneira que os posibles beneficios da implantación da enerxía eólica quedan
invalidados polas afeccións globais aos sistemas naturais, causada pola inxente demanda de
materiais para a súa construción, ocupación do terreo, aumento de viais e accesibilidade a
zonas sensibles, mortalidade e perda de hábitat para as especies e aparición de efectos
ecolóxicos negativos en cascada.
CUARTA.- C
olisión frontal do proxecto do PE Fonte Barreiros cos obxectivos da Estratexia da UE sobre a
biodiversidade.
Na Comunicación da Comisión Europea ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións sobre a estratexia da UE sobre a
biodiversidade de aquí a 2030 (Bruxelas, 20.05.2020, COM(2020) 380 final) pódese ler o
seguinte:
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TERCEIRA.-Consideración xeral sobre o carácter estritamente mercantil do proxecto do PE
Fonte Barreiros, a súa escasa ou nula incidencia positiva na loita contra o cambio climático e
as externalidades negativas derivadas da súa execución.

É por iso, que proxectos como o do parque eólico que se somete a información pública,
resultan especialmente lesivos, tanto pola profunda transformación que implica para áreas de
alto valor ecolóxico, como por significar un obstáculo de primeira orde para tentar lograr uns
obxectivos de conservación coherentes coa estratexia de biodiversidade da UE.
QUINTA.- Incumprimentos de carácter técnico e urbanístico no proxecto sometido a
exposición pública.
Existen unha serie de deficiencias detectadas pola técnica municipal que levan a concluír o
incumprimento do PE Fonte Barreiros coas normativas de aplicación a nivel municipal que se
recollen no informe técnico que se xunta como Anexo e que se subscriben por quen presenta
estas alegación como parte das mesmas.
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“Investir na protección e recuperación da natureza será tamén fundamental para a
recuperación económica de Europa tras a crise da COVID-19. Cando a economía volva poñerse
en marcha, é fundamental non retroceder e evitar quedar atrapados en vellos hábitos
prexudiciais. O Pacto Verde Europeo —a estratexia de crecemento da UE— serviranos de
compás na recuperación e garantirá que a economía estea ao servizo das persoas e a
sociedade e devolva á natureza máis do que lle quita. A protección da biodiversidade está
totalmente xustificada desde o punto de vista económico. A industria e as empresas dependen
de xenes, especies e servizos ecosistémicos como insumo crítico para a produción, en particular
de medicamentos. Máis da metade do PIB mundial depende da natureza e dos servizos que
esta presta, e tres dos sectores económicos máis importantes, a saber, a construción, a
agricultura e os alimentos e bebidas, son fortemente dependentes dela. Para que, de aquí a
2030, se vaia recuperando a biodiversidade, debemos reforzar as medidas de protección e
recuperación da natureza. Isto debe facerse mellorando e ampliando a nosa rede de espazos
protexidos e desenvolvendo un ambicioso Plan de Recuperación da Natureza da UE.
Polo ben do noso medio ambiente e da nosa economía, e para apoiar a recuperación da UE tras
a crise da COVID-19, temos que protexer a natureza con máis empeño. Neste sentido, na UE
deben estar protexidos polo menos o 30 % da superficie terrestre e o 30 % da mariña. Isto
representa unha superficie adicional respecto a a actual de polo menos un 4 % de espazos
terrestres protexidos e un 19 % de espazos mariños. O obxectivo axústase plenamente ao que
se está propoñendo no marco mundial para a diversidade biolóxica despois de 2020.
Neste contexto, debe prestarse unha atención especial aos espazos que teñan un altísimo valor
ou potencial en canto a biodiversidade, xa que son os máis vulnerables ao cambio climático e
requiren coidados particulares en forma de protección estrita. Na actualidade, só o 3 % dos
espazos terrestres e menos do 1 % dos mariños gozan dunha figura de protección estrita na UE.
Temos que facer máis e mellor por protexer eses espazos. Neste sentido, debe protexerse
estritamente polo menos unha terceira parte dos espazos protexidos, o que representa un 10 %
da superficie terrestre da UE e un 10 % da mariña. Isto tamén está en consonancia co que se
propuxo como ambición mundial.
Parece evidente que a desordenada proliferación de proxectos eólicos e fotovoltaicos que se
está observando ao longo de todo o territorio español, está a poñer en xa que calquera
obxectivo de conservación da biodiversidade xa que, tal e como recoñece o propio PNIEC, a
implantación das enerxías renovables, debido aos seus especiais requirimentos de ocupación
do territorio representa “unha das transformacións cuantitativamente máis relevantes que
introduce o PNIEC en materia de xeración eléctrica”.

En base ao anteriormente exposto, SOLICITO que tendo por presentadas estas alegacións, se
lles dea o trámite oportuno e, en virtude do exposto, se proceda a resolver negativamente os
procedementos de solicitude de autorización administrativa previa do PE Fonte Barreiros e a
súa infraestrutura de evacuación, e de declaración de impacto ambiental; por non cumprir
coas normativas aplicables en diversos aspectos.
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Asinado na data que figura á marxe pola alcaldesa-presidenta do Concello de Barreiros, Ana
Belén Ermida Igrexas.
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AREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA DA DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA

