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Á atención do alcalde do Concello de Chantada.

Moción  de  Por  Chantada  –  Candidatura  de  Unidade  Popular

para medidas perante a ofensiva espoliadora eólica e demanda

de transparencia na LAT Maxal – encoro de Belesar.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal  e 97.2 do  Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a

súa discusión e aprobación, se procede, relativa á  Moción de Por Chantada – Candidatura de

Unidade Popular para medidas perante a ofensiva espoliadora eólica e demanda de transpa-

rencia na LAT Maxal – encoro de Belesar.
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A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE da CORPO-

RACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nos últimos meses estamos asistindo a unha auténtica vaga de proxectos eólicos que ameazan con

transformar aínda máis a paisaxe natural e humana das comarcas do noso país e máis unha liña de

alta tensión (LAT) pretende vir desde o Maxal até Belesar, con parroquias como San Fiz de Asma

totalmente xa saturadas con 39 torretas de alta tensión, cáseque 8 por km2 cando a Xunta ten en

tramitación un POMF para esta parroquia, o primeiro da Galiza, que non foca en absoluto esta cues-

tión, nen moitas outras dito sexa de pasaxe, e cando é unha parroquia en zona BIC (categoría de pai-

saxe Ribeira Sacra) e incluída na Reserva de biosfera Ribeira Sacra e serras de Oribio e Courel.

Para que serven estas figuras de protección alén de criaren marcas territoriais para o turismo? Para

complicar a vida a quen aínda resiste no rural mentres se lle agasalla a Terra ás multinacionais?

O proxecto, ao que a Xunta se resiste a dar acceso ou só a versións pretéritas, verá parcialmente so-

terrada a liña desde o Piñeiro, mais entendemos que nun espazo declarado BIC e que pertence á

Reserva de Biosfera o soterramento debería ser na integridade do seu trazado1.

No caso do Maxal, tanto o parque canto a LAT, son competencia da Xunta . Sen exposición

pública, sen informes sectoriais, sen información algunha... así se confrontaron proprietarios afecta-

dos ás “visitas” da empresa para que asinasen a cesión das súas terras, que só serán remuneradas se

finalmente se fai a LAT e con contías dispares, dependendo do momento, o cal demostra a alta espe-

culación e abuso que se comete por parte destas empresas. Empresas que fraccionan arbitrariamente

polígonos eólicos para fuxir da potencia cuxa autorización pasaría a depender do Estado.

A pesar das declaracións no seu momento por parte do Concello de Chantada2, na sesión ordinaria

do pleno ordinario do 10 de febreiro de 2022 o ton foi moi diferente, cuestionando os posiciona-

mentos críticos pola necesidade de  «enerxía limpa» e negándose a subscreber a solicitude de Por

1 O trazado proxectado pode consultarse aquí:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2Hdpc0c-
jA81cnOVBa7JeOR94PxddSbHT5JQuqgttKXYkgnEzGNpL-RMs&mid=1tj7OnRU9UI0w8d8uZ-
W8nkvnuNzDfVzK&ll=42.686704230342905%2C-7.818685500000002&z=13 

2 “O Concello de Chantada recomenda non asinar nada referido á liña de evacuación do parque eólico do Maxal” in
Xornal de Lemos, 31/12/2021. Dispoñíbel en http://xornaldelemos.gal/sociedade/34007-o-concello-de-chantada-
recomenda-non-asinar-nada-referido-a-lina-de-evacuacion-do-parque-eolico-do-maxal/ (última  consulta
14/02/2022).

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2Hdpc0c-jA81cnOVBa7JeOR94PxddSbHT5JQuqgttKXYkgnEzGNpL-RMs&mid=1tj7OnRU9UI0w8d8uZ-W8nkvnuNzDfVzK&ll=42.686704230342905%2C-7.818685500000002&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2Hdpc0c-jA81cnOVBa7JeOR94PxddSbHT5JQuqgttKXYkgnEzGNpL-RMs&mid=1tj7OnRU9UI0w8d8uZ-W8nkvnuNzDfVzK&ll=42.686704230342905%2C-7.818685500000002&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2Hdpc0c-jA81cnOVBa7JeOR94PxddSbHT5JQuqgttKXYkgnEzGNpL-RMs&mid=1tj7OnRU9UI0w8d8uZ-W8nkvnuNzDfVzK&ll=42.686704230342905%2C-7.818685500000002&z=13
http://xornaldelemos.gal/sociedade/34007-o-concello-de-chantada-recomenda-non-asinar-nada-referido-a-lina-de-evacuacion-do-parque-eolico-do-maxal/
http://xornaldelemos.gal/sociedade/34007-o-concello-de-chantada-recomenda-non-asinar-nada-referido-a-lina-de-evacuacion-do-parque-eolico-do-maxal/
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Chantada de sumarse como Concello á petición de moratoria de Aliente para as Reservas de Biosfe-

ra, de acordo coa 22ª Reunión ordinaria do Comité Español do Programa MaB correspondente a

2021, que, o pasado 24 de setembro, apresentou informes correspondentes ás incidencias e impactos

provocados por proxectos de instalacións de enerxía renovábeis nas Reservas de Biosfera.

As transformacións e afeccións que estas instalacións van provocar no territorio (paisaxe, auga, bio-

diversidade,  etc.)  e sobre os seus habitantes (ruído, interferencias, expropriacións e servidumes,

etc.) non están sendo suficientemente avaliadas. Normas como a propia Lei Eólica de 2009, e as leis

de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais de 2017 (Lei de predación da Galiza con-

tra a que se pronunciara o pleno do Concello de Chantada3) e a recente Lei de Simplificación Admi-

nistrativa de 2021, facilitan cada vez máis ás empresas desenvolver os seus proxectos en detrimento

da participación pública e dos dereitos e intereses das comunidades afectadas. A redución de prazos

inserida  nesta  última  colida  até  coas  directivas  europeas  (Directiva  2011/92/UE  e  Directiva

2014/51/UE), tal e como se ten pronunciado o TSXG na súa Sentenza 17/2022 de 21 de xaneiro

dada a primacía do direito comunitario.

De por parte, é correcto falarmos de enerxías limpas? O experto en enerxía e doutro en Física Anto-

nio Turiel, que foi mesmo chamado en calidade de referencia no seu campo a comparecer no Sena-

do4,  desmonta o mito das “enerxías limpas”, que realmente non o son tanto e tamén relativiza moito

o potencial eólico da Península, que está rexido pola latitude e un efecto da rotación da terra. No

Reino de España hai zonas restrinxidas que si son propensas a ventos fortes, por exemplo a costa

Atlántica da Galiza, así como a Costa Brava (co vento de Tramontana) que tamén se pode aprovei-

tar... mais o verdadeiro potencial está no solar e non no eólico, xa que o noso potencial eólico é

moito menor que o norte de Europa, cun potencial eólico 10 veces maior que todo o Medite-

rráneo.

Así as cousas, a Galiza, aínda tendo potencial para o aproveitamento do vento, existen obstáculos

naturais e sociais terra adentro, sendo o mellor aproveitamento o da eólica mariña (os ventos no mar

sopran dunha maneira máis fluída, constante e forte), fórmula preferencial en estados como Dina-

3 A Moción de Por Chantada-CUP para rexeitar a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de ini-
ciativas empresariais na Galiza pode consultarse na seguinte ligazón: 
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/10/mocic3b3n-lei-de-predacic3b3n-galiza_signed.pdf 

4 Para os que non sexan senadores poden ver a comparecencia na sesión número nove da Comisión de Transición
Ecolóxica na seguinte ligazón:  https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?
s=14_S011018_021_01&a=216579 

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=14_S011018_021_01&a=216579
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=14_S011018_021_01&a=216579
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/10/mocic3b3n-lei-de-predacic3b3n-galiza_signed.pdf
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marca. No entanto, a plataforma continental é moi estreita, a diferenza por exemplo do Mar do Nor-

te, dificultando estruturas semiflotantes lixeiramente ancoradas. Isto obriga a pór os parques moi

préto da costa, o que xera un maior impacto 

Amais, hai asuntos tecnolóxicos que non está resoltos e que poden ser imposíbeis de resolver como

o fornecemento dos materiais necesarios para todos estes macroparques e a conclusión do físico co-

incide totalmente coa nosa visión:

 Aquí hai varias empresas que queren dar un pelotazo, como no seu día ocorreu co ladrillo. Non hai nin -
gún interese por unha transición enerxética, só pretenden embolsarse diñeiro dos fondos europeos cons-
truíndo parques.

Polo que atinxe aos concellos, estes teñen unha case nula capacidade de intervención e participación

na toma de decisións sobre estes proxectos, limitándose a acatar as decisións da Xunta e do Estado.

Isto supón un agravio comparativo e un grave prexuízo para as entidades locais cuxos territorios e

habitantes teñen que soportar os impactos da implantación destas infraestruturas con moi escasas

compensacións económicas. Ora ben, nada impide que o Concello exerza como demandante de in-

formación e cumpra coa transparencia á que a Xunta se resiste ou que contrate empresas especiali-

zadas que poidan facer alegacións que oferezan a máxima cobertura xurídica e garantías aos afecta-

dos.

Tanto en Galiza como no Estado a planificación eólica é caduca ou está orientada exclusivamente

por criterios empresariais. No caso galego, o Plano Sectorial Eólico aprobado en 1997 e reformado

en 2002, está tan desfasado que nen sequera considera a Rede Natura 2000, carece de zonas de ex-

clusión e non pasou unha avaliación ambiental estratéxica. Polo que atinxe ao Estado, tampouco

existe unha planificación para o desenvolvemento equilibrado e xusto das enerxías renovábeis que,

máis aló de fomentar a produción, atenda ás características e necesidades do territorio e integre cri-

terios de sustentabilidade e eficiencia. 

É urxente pois unha reforma profunda, previa moratoria, destas normativas para integrar criterios de

sustentabilidade ambiental e social, para alén de opcións usuais nos estados centrais da UE como a

coxeneración, é dicir, pequenos proxectos ligados a actividades produtivas no rural e, en todo caso,

a pequenos produtores, permitindo fixar poboación e rompendo o monopolio da produción de ener-

xía en mans dun oligopolio de capital cada vez máis lonxinquo e estranxeiro que, en todo caso, non

teñen a sede fiscal na Galiza nen a súa actividade repercute beneficiosamente na sociedade e no te-

rritorio.
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Por todo o exposto anteriormente e agardando acadar a UNANIMIDADE, o grupo municipal Por

Chantada-CUP propón ao Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- Solicitar da Xunta de Galiza a revisión do vixente Plano Sectorial Eólico para adaptalo á nor-

mativa de Avaliación Ambiental Estratéxica e deste xeito garantir a súa sustentabilidade ambien-

tal e social. Polo que atinxe ao Estado, solicitar a incorporación de criterios de sensibilidade am-

biental e afección territorial e social na planificación e regulamentación das enerxías renovábeis,

particularmente na Lei do Sector Eléctrico e nos Planos de Fomento das Enerxías Renovábeis.

2.- En consecuencia e mentres o Plano Sectorial Eólico galego estea en revisión e se incorporen á

normativa eólica estatal condicionantes ambientais, territoriais e sociais, solicitar da Xunta e do

Estado unha moratoria ou paralización temporal dos novos proxectos eólicos e os que actual-

mente se atopan en tramitación e aínda non foran aprobados.

3.- Modificar a actual Lei Eólica galega e o marco regulatorio estatal para garantir a participación

municipal e das comunidades locais nos proxectos eólicos, tanto desde o punto de vista impositi-

vo como de promoción propia e participación no accionariado, favorecendo a coxeneración so-

bre os grandes proxectos primando a fixación de poboación no interior galego. 

4.- Reformar o actual Canon Eólico e o Fondo de Compensación Ambiental para gravar a potencia

instalada en lugar do número de muíños e permitir aos concellos a xestión directa do Fondo de

Compensación.

5.- Crear unha oficina de información para os concellos e o público en xeral que atenda ás con-

sultas e dúbidas sobre a tramitación administrativa dos proxectos eólicos.

6.- Impulsar desde o Concello de Chantada a contratación dunha empresa que asesore e desen-

volva alegacións á LAT Belesar – San Fiz para demandar o seu total soterramento e garantir que o
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valor das terras e os direitos das persoas afectadas se respeitan.

Chantada, na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR
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