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Avaliación Ambiental

de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas
Xunta de Galicia
Consellería

D. Seraffn J. González Prieto, en'nome e representación da SGHN na súa cualidade de Presidente da
asociaciór¡ en relación coas Consultas sobre decisión de someúer a Avaliación de Impacto Ambiental do
proxecto "Irrtegración Renovable Cabo ViIán" clave 2073/ 0089, ptomovido por Gas Natural SDG SA

rxpóN:

.
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Que a enerxía elécEica xenerada polo parque eólico de Cabo ViIán transpórtase e consúmese fóra do
LIC e ZEPA "Costa da Morte" polo que non semella xustificado que o sistema de almacernmento a

medio-longo prazo de enérxla eIéctrica teña que estar "a pé de aeroxenerador" en lugar de, por
exemplo, na subestación eléctrica máis próxima.
Que o sistema de almacenamento a medio'longo prazo de enerxfa eléctrica contemplado no proxecto
precisa do emprego dunha substancia tóxica (sulfato de vanadio) e outra moi corrosiva (ácido sulÉirico)
en canüdades e concentracións non especificadas na documentación recibida, que rlnicamente sinala
as dimeruióru dos tanques, uns 25.000 litros que no caso de ácido sulfhrico concentrado equivalerlan
a unhas 45 toneladas.

SOLICITA:
Que se desbote a realización do proxecto no interior do LIC e ZEPA "Costa da Morte".
En Santiago de Compostela, a9 de decembro de 2013

Serafín GonzálezPri
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