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D Serafir ] González P¡ieto, Presidente cla SGHN, en relación coas consultas na Avaliaciór-r
de Impacto
Arnbiental ordinaria do proxecto de Parque Eólico Pena ombra, nos
concellos cle Guitiriz (Lugo), Cur.tis e
sobrado dos Monxes (A Coruña), promovicro po¡ Greenaria power
sLU, crave 201 g/006g
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Que en 1996 a ConsellerÍa cle Inchtshia

e Cor¡ercio encargou a realización clo proxecto cle ordenamento
Eólico de Galicia (tamén chamado Plan Eólico Esh'atéxico cle Galicia) á
empresa privada ApASAGAMESA, que se converteu asÍ en xuiz e palte ao ter naquela d,ata o 22oA cla
potencia eolica co¡ceclicla
en Galicia' A consecuencia directa foi que na planificación eólica de
Galicia se primasen os intereses
empresariais obviando ou minusvalorando os criterios ambientais. Ademais,
os impactos ambientais
agraválonse ao aceptar as ConsellerÍas de Industria e de Medio Ambiente
a tramitacián fragmentacla cle
pequenos parques eÓlicos "viltuais" pr'óximos ou adxaceltes, a miudo durüra
mesma empresa, evita¡clo
así a avaliación dos efectos acumulativos e sinérxicos clos parques
eólicos "reais" sobre o meclio natural.
Que a conclusión clo exhaustivo haballo cle Aüenza et al. (2011) é que "los parErcs eólicos no están sianrlo
ez¡aluados dc fomn adecuada y eso conlletta la autorización dc mttcltos
parques que están prouocando elnaclos

imp ac t os ambientale s",
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Que calquera novo proxecto cle parque eólico debera contemplar non só a mellor tecnoloxía clispoñible
como pretenden as er¡Presas solicitantes, senón tamén a sÍra actualización
ambiental para corrixir os
erlos cometidos no pasaclo e conseguir que, ademais de renovable, a enerxÍa
eólica en Galicia sexa o máis

"amigable" posible co medio natural.
Que, en base as estirnacións de Aüenza et al. (2011) de que anualmente morren en España entre 4 e 1g
millóns de aves e morcegos nos parques eólicos (153 a 551 individuos
/Mw/ atro) e a contribución de
Galicia á potencia eólica de Esparla (3289 dos 26671, Mw instalaclos), a mortalidade
c{e vertebracios
voadores ocasionada polas instalacións eólicas (aeroxeneIador.es e tenc{idos eléctIicos)en
Galicia estarÍa
entre medio millón e case dous millóns de aves e morcegos anuah¡ente.
Que o enorme inclemento da altura clas torres e clo c{iámeh'o clos rotores clos novos aeroxeneraclores fai
esperable unha maior afección sobre a fauna cle aves e quirópteros pois diversos autor.es
teñen alertado
de que no caso de aumentar máis a altura clos aeroxeneradores poclería aumentarse
a tasa de
mortalidade ao interceptar a altura de voo das aves que realizan migracións nocturnas
(Atienza et al.,
2011).

Por todo o cal,

SOLICITA:
l Que o Estudio de hnpacto Atrbiental avalíe con cletalle e ligol as posibles afeccións clo proxecto sobr.e:
a. Hábitats de conservación plioritaria na UE (DC 92/ 43 / CEE) e, consecuentemente, adapte o proxecto
para evitalos totalmente pois non existen razóns imperiosas cle interese pÍrblico cle primeiro
orclen
(artigo 6 da DC 92/ 4z / CEE, artigo 45 da Lei estatar 42/ 2007) pu.u qru sexan
afectacros por urr

do Medio Ambienle (xunta de Galicia). N' Ao/c_000/382 do Rexistro de AsociacióDs
cuhumis Galegas. Membro do conselto calego de Medio Ambiorre.
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proxecto de parque eólico.
b. Hábitats de interese corrlunitario (DC92/ 43 / CEE)e estuclie alternativas para minimizalos canto sexa
técnica e arnbientahnente posible.
c. A paisaxe dende os rniradores natttrais máis coñeciclos e apreciaclos da contorna e tenclo en cor-rt¿-r
a altura total leal dos aeroxeneradores (ata a punta clas pás na síra posición máis elevacla).
Que o Estudio de Impacto Ambiental avalíe con detalle e rigor as posibles afeccións clo proxecto sobre
TODAS as especies incluiclas no allexo I cla Directiva Aves, na Directivag2/43/ CEE,no Catálogo Español
de Especies Aruenazttclas (Real Decreto 739 /2017) e no Catálogo Galego de Especies An-rea zad.as(Decreto
88/2007) presentes na zo11a e contetnple a adaptación clo proxecto para evitalas totalme¡te no caso c1e
especies de interese colnllllitario e/ou en perigo de extilrción, pois non existen razóns imperiosas r1e
interese pirblico cie primeilo olden (altigo 6 da DC 92/43 /CEE, artigo 45 cia Lei esta tal42/2007) para
que sexan afectados Por un Proxecto cle parque eólico, orl para mitigalas no caso clas restarrtes especies
catalogadas. Adettlais, no caso de especies catalogadas como vulnerables ou en perigo de extinción, o
EIA debería:

a.
b.

Adaptar o trazado dos viais e emprazamento dos aeroxeneradores para evitar afecció¡s á f^lora.
Avaliar altemativas e meclictas correctoras para rninirnizar a lnortaliclacle cle anfibios, réptiles e
microtnamíferos uos viais de acceso por atropelo e ah'apamento en gabias, taxeas, pasos canaclielrses,
etc.

c.

Avaliar alternativas e meclidas correctoras para minimizar a rrrortalidade de aves e morcegos por
impacto cos aeroxeneradores e perturbacións sobre a súra utilización dos hábitats na contor¡a cto
parque eólico durante toclas as fases do ciclo vital.
d. Contemplar a inclusión de todas as rnedidas preventivas ef oucorrectoras recornenclaclas para os os
hábitats esenciais (lugares c1e alirnentación, cría, dispersión, rnuda, descanso, parada rnigratoria e
invernacla) 1los Plans de coltservación de especies ameazadas clue teña elaborados (ou erl
elaboración) a Xunta de Galicia de acordo co previsto nos altigos 15 e 16 do Decreto 88/2007.
r'|
J. Que o Estudio de irnpacto Ambiental avalíe a mortalidacle c1e anfibios, réptiles, aves e rnarníferos ¡os
viais de acceso (atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.) e rlas liñas dc
evacuación e a aclopción de rnedidas eficaces para mitigala.
4. Que o EIA avalíe os impactos acttmulativos e sinérxicos cos outros parqlles eólicos (autorizaclos ou
proxectados, incluiclas as repoteuciaciór-rs), así como das restantes infraestruturas asociaclas (tendirlos
eléctricos, subestacións, pistas de acceso, etc.), nun radio de 10-15 km.
5. Que se esixa ao promotor do proxecto o cuínprimento das recomendacións de SEO /BirdLife (véxase
Atienza et a1., 2011) e cla Socieclacl Española para la Conservación y Estudio cle los Murciélagos
(SECEMU; véxase González et al. 2013) para reducir o írnpacto do parque eólico sobre as poboaciór-rs
de aves e de quirópteros:
a. Evitar a instalación de aeroxellelaclores a menos de 200 m {e clistancia a hábitats de risco: formaciór-rs
boscosas naturais, cursos e masas de auga, crestas e collados entre montañas.
b. Evitar a instalación de aeroxeneradores a menos cle 2 krn cle clistancia cle refuxios cle interese
rexional, nacional ou iuternacional para a conservación dos quirópteros.
c. Reducir a atracción que exercen sobre as aves (e indirectamente os quirópteros, pola atracción c1e
insectos) as b¿-rlizas para segulidade ¿rérea sihladas na parrte superior dos aeroxeneradores, instalanclcr
moclelos cltte t-Ion einitan luz cle xeito contínuo, senón irLtermitente e coa menor duración posible dos
irr tervalos cle encencticlo.
d. Evitar a instalación de parques eólicos en :zorlas con máis de 20 días/ano c1e néboa, pois as

do Medio AmbieDte (Xunta de Galicia). N'AO/C-000 82 do Rexisrro de Asociacións Cukurais Calegas Memb.o do Consello Galego de Medio
^mbicnr.
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condicións de baixa visibiliclade (menos de 200 m en horizontal) están asociaclas co risco de colisión
das aves.

e. Incrementar a visibilidade clas hélices polas aves, pintándoas con pintura distintiva ou UV.
f.
instalal modelos de aeroxeneradores cple funcionell con nenor velociclade de rotación.
g. Deter a actividade das turbinas el1 caso de condicións qlre agravan o risco de mortalidade por
h.

i.

colisión: meteoroloxía aclversa e noites col1 paso migratorio importante.
Establecer o arranqr-re dos aeroxeneradores a velocidades de vento maiores de 5-6 m/s nos perioclos
de rnaior mortalidade de morcegbs (prirneiras horas da noite e meses de xullo a outubro), pois
permite reducir en máis dun 50% a mortalidade de morcegos cunha perda de proclución enerxética
de apenas ttu l % anual.
Instalar sistemas de detección retnota de aves e rnorcegos en tempo real, que activelr
autornáticarnente o sistema de alerta e parada dos aeroxerleradores cando hai aves olt lrtorcegos
presentes dentro da zona de risco de colisión.

6.

Que se esixa ao promotor do proxecto a implementación dunPrograma deVixilancia Ambiental rigoroso
(véxanse Aüenza et aI.,2011; González et al. 2013) que contemple:
a. Realizar. un seguernento da mortalidacie cle aves e morcegos por personal cualificado con utilización
de cans acliesh'ados (as simples inspeccións oculares teñen escasa fiabiliclade), cunha periodicidade
axeitada (quincenal en inverno, semanal en primaveira e outono, e cada dous días en verán) durarrte

un ano antes de autolizar as obras de consfucción do parque eólico e alomenos durante 3 anos
despois da síra entlacla en funcionamento, complementados con estudios de control ao cabo de 5,
'[0 e 15 anos.

b.
c.

Realizar ensaios cle detección de cadáveles polos observadores e de taxa de clesapalición dos
mesmos en función da clirnatoloxía e do consumo por especies carroñeras, para poder estimar a
mortalidade real a partires da mortalidade detectada.
Avaliar o impacto do parque eólico por pelda ou deterioro de hábitats e rnolestias á fauna de aves
e quirópteros. Como zona de control debe establecerse un área con vexetación e estrutura da paisaxe
semellante sita alomenos a 500 m dos aeroxeneladores.

En Santiago de Corn¡rostela, a 6 de xttño cle 2018

O Presiclente da SGHN,
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Serafín González Prieto
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