
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E 
INNOVACIÓN 
Sección de Enerxía Xefatura Territorial da Coruña Rúa Vicente Ferrer, 2,2º 15071 A Coruña 

Asunto: Alegacións ao Acordo do 8 de Agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña,
polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a
declaración de  utilidade pública,  en  concreto,  a  necesidade de  urxente  ocupación que  iso
implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e
o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto de liña aéreo- subterránea 220 Kv SET
PE A Picota 220 Kv-SET colectora Nova, nos concellos de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames
e Santiago de Compostela (A Coruña) (expediente IN408A 2020/151).DOG nº 158, de 22 de
Agosto de 2022. 

D/Dona _______________________________________________________________con DNI 

nº_____________________________________________ con domicilio a efectos de notificacións 

en _____________________________________________ municipio de ____________________ 

provincia de A Coruña e teléfono_________________________ .

EXPOÑO 

Que fronte ao Acordo do 8 de Agosto de 2022, da Xefatura Territorial  da Coruña, polo que se
somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de
utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización
administrativa  de  construción,  o  estudo  de  impacto  ambiental  (EIA)  e  o  proxecto  de  interese
autonómico (PIA) do proxecto de liña aéreo- subterránea 220 Kv SET PE A Picota 220 Kv-SET
colectora Nova, nos concellos de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames e Santiago de Compostela (A
Coruña) (expediente IN408A 2020/151), DOG nº 158, de 22 de Agosto de 2022, en tempo e forma e
dentro do prazo establecido fanse as seguintes 

ALEGACIÓNS 

PRIMEIRA.-FALTA  DE  PREVISIÓN  DESTA  ACTUACIÓN  NO  PLAN  SECTORIAL
EÓLICO. A lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia,
crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental caracterízase o Plan sectorial eólico de
Galicia coma o instrumento de ordenación do territorio, de incidencia supramunicipal, encargado de
regular e ordenar a implantación territorial de parques eólicos, que está estruturado en diferentes
áreas de desenvolvemento eólico (ADE) para garantir unha adecuada inserción das infraestruturas e
instalacións dos parques eólicos no territorio. Nos criterios de planificación que establece o artigo 5,
encóntrase  o  impacto  medio  ambiental  e  entre  as  determinacións  do  seu  contido  mínimo  que
establece o artigo.  6.2,  a  súa incidencia territorial  e  ambiental.  O Plan Sectorial  de Galicia  foi
aprobado con anterioridade á entrada en vigor da Lei 21/2013, que establece as bases que deben
rexer a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos



sobre o medio ambiente. Conforme establece o artigo 5 do citado texto legal, a avaliación ambiental
é  o  procedemento  administrativo  instrumental  respecto  da  aprobación,  de  adopción  de  plans  e
programas, así como respecto da autorización de proxectos. Segundo o seu artigo 6 serán obxecto
de avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as súas modificacións,
cuxa aprobación proveña do Consello de Ministros ou do Consello de Goberno dunha comunidade
autónoma, cando establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos
a  avaliación  do  impacto  ambiental  e  se  refiran,  entre  outras  materias,  á  enerxía.  A eventual
aprobación por acordo do Consello da Xunta de Galicia dun novo plan sectorial eólico ou dunha
modificación  do  actualmente  vixente,  necesariamente  debe  someterse  á  declaración  ambiental
estratéxica desde a entrada en vigor da Lei 21/2013. Realizouse consulta do plan sectorial eólico
actualmente en vigor en Galicia, resultando, que a liña proxectada non se encontra prevista en dito
plan sectorial.
Desta falta de previsión, dedúcese a obrigatoriedade de observancia das directrices de ordenación
do territorio, que no seu apartado 4.7.10 establecen os criterios fundamentais para a ordenación dos
tendidos eléctricos aéreos, condicións que se incumpren totalmente: 
1.- O percorrido non se adapta á topografía nin xeomorfoloxía do terreo, dado que a traza non segue
a  orientación  do  parcelario,  cruzando  parcelas  indiscriminadamente  e  sen  valorar  o  efecto
segregatorio que xeran de facto os tendidos eléctricos. No caso do Concello de Ames,  hai terreos
polos  que  discorre  a  traza  están  considerados  de  alta  produción  agraria  dado  que  son  terreos
procedentes de concentración parcelaria con resolución firme. Dita condición fai incompatible a
traza debido á destrución dos procedementos de concentración parcelaria realizados. 
2.- A traza formulada non segue en paralelo a traza das vías existentes, xerando unha nova vía de
afección que secciona o territorio. 
3.- A traza proposta cruza no termo municipal de Ames, algunha liña de alta ou media tensión, sen
entroncar  nelas  ni  dispoñerse  en  paralelo  coa  mesma,  tal  e  coma  esixen  as  disposicións  das
directrices de ordenación do territorio.  Resulta evidente que o reforzo das liñas existentes ou a
disposición  da  traza  en  paralelo  a  ditas  liñas,  reducirá  a  afección  ao  territorio  e  poderá  ser
considerada de interese público, dado que os prexuízos xerados serán infinitamente inferiores, ao
igual que a oposición cidadá. 

SEGUNDA.-  EN  CANTO  AO  FRACCIONAMENTO  DOS  PARQUES. Tramitación
fraudulenta e fragmentada do Plan eólico industrial dun Clúster empresarial: Atopámonos ante un
fraccionamento artificioso de varios parques eólicos cando, en realidade, constitúen unha mesma
unidade,  ao  compartir  elementos  chave  que  fan  inviable  que  os  mesmos  sexan  funcionais  por
separado.  Con isto, preténdese separar este “macroparque” eólico en diferentes proxectos, cunha
afección conxunta non valorada adecuadamente no procedemento. 
Esta  formulación  podería  resultar  lexítima  en  caso  de  tramitación  conxunta  da  totalidade  da
potencia eólica pretendida, pero dado que en realidade tramítase coma parques independentes non
resulta  admisible  a  creación  de  novos  tendidos  eléctricos  conxuntos  en  lugar  de  empregar  os
tendidos que xa danan os ecosistemas que atravesan. Estamos ante a fragmentación e tramitación
independente  en  varios  proxectos  do que  é  un único Plan eólico  industrial.  Con isto  o que se
consegue, é diluír os impactos ambientais do conxunto da infraestrutura industrial, xa que só se
somete a exposición pública determinada parte do plan e de forma fraccionada no tempo, co cal
resta a participación da cidadanía na avaliación ambiental do conxunto, que carece de acceso á
totalidade das infraestruturas (parques, liñas e solución de evacuación) do Plan. 

TERCEIRA.-  AFECCIÓN  A TERREOS  AFECTADOS  POR  INCENDIOS  FORESTAIS.
PROHIBICIÓN DE CAMBIO DE USO. Pode apreciarse sen lugar a dúbidas coma algún dos
terreos sobre os que se localizan as instalacións propias do proxecto de liña colectora, sitúanse sobre
monte incendiado e están afectos a prohibición de cambio de uso da Lei de Montes. O ART. 59.3
Lei de Montes de Galicia, en relación coa disp. ad. 6ª do TRLSRU. Cambio de uso forestal 3. En
terreos afectados por incendios forestais, non poderá producirse un cambio de uso en trinta anos.



Con carácter singular,  poderán acordarse excepcións sempre que,  con anterioridade ao incendio
forestal, o cambio de uso estivese contemplado: a) Nun instrumento de planificación previamente
aprobado.  b)  Nun  instrumento  de  planeamento  pendente  de  aprobación,  se  xa  foi  obxecto  de
avaliación  ambiental  favorable  ou,  de  non  ser  esta  esixible,  se  xa  foi  sometido  ao  trámite  de
información pública. c) Nunha directriz de política agro forestal que contemple o uso de pastos ou
agrícola extensivo en montes incultos ou en estado de abandono que non estivesen forestados con
especies autóctonas.
Non se pode dubidar que a instalación dun novo tendido eléctrico de alta tensión supón un cambio
de uso do monte, por canto o artigo 8 da Lei de Montes de Galicia, define os mesmos como: Art. 8-
Definicións (…) 6. Cambio de uso forestal: toda actuación material ou acto administrativo que fai
que o monte perda o seu carácter de tal, deixando de ser monte ou terreo forestal. A interpretación
deste precepto debe ser sempre analizada dende un punto de vista medio ambiental, en virtude dos
principios in dubio pro natura e unidade predial. En igual sentido, o art. 45 da Constitución di : “
todos  tenemos  derecho  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente  adecuado,  así  como  el  deber  de
conservarlo, obligación que se extiende a los poderes públicos” . A administración deberá velar pola
utilización racional dos recursos naturais a fin de protexer e mellorar a calidade de vida, avogando
pola defensa e  restauración do medio ambiente sobre a  base dunha indispensable solidariedade
colectiva. A Exposición de Motivos da Lei de Montes ensina que a prohibición de cambio de uso
ten  por  finalidade  impedir  que  os  propietarios  poidan variar  ou  alterar  o  uso  sobre  os  terreos
incendiados.  E así,  dispón que: "Dado que la gran mayoría de los montes y terrenos forestales
gallegos son de propiedad privada, entre los que cabe incluir la figura típicamente gallega de los
montes vecinales en mano común, la presente ley se dirige al conjunto del sector, a la sociedad y,
muy especialmente, a todos los propietarios de montes de Galicia….” Por iso entendemos que non
está permitido o cambio de uso forestal en terreos afectados por incendios. 

CUARTA.-  NO  TOCANTE  A  AFECCIÓN  AOS  TERREOS  DE  CONCENTRACIÓN
PARCELARIA. Consta  que  un  gran  numero  das  parcelas  afectadas  son  resultantes  dun
procedemento de concentración parcelaria con resolución firme, polo que teñen a consideración de
solo  rústico  de  especial  protección  agropecuaria  e  deberán  contar  co  informe  favorable  do
organismo que ostenta a competencia sectorial na materia. Resulta conveniente recordar o custe que
ten asumido a administración nos procedementos de concentración parcelaria e a incongruencia de
autorizar a destrución do traballo de concentración feito anteriormente. Polo tanto prodúcese unha
“transformación urbanística” a favor da promotora e en detrimento da veciñanza e das comunidades
rurais afectadas, que coa nova cualificación urbanística perden capacidade sobre a xestión de usos
nos  chans  rústicos  de  protección  agropecuaria  e  de  explotación  forestal.  Dito  isto,  resulta
conveniente destacar que non se aprecia no proxecto, mención ningunha á disgregación de parcelas
e fragmentación das mesmas a causa da implantación dos elementos que conforman a infraestrutura.
Así, compróbase a existencia de numerosas parcelas que se identifican como con afección parcial
ou  de  escaso  alcance  (superficialmente  falando),  pero  que  en  realidade  vénse  afectadas  moi
significativamente porque resultan segregadas de facto pola implantación da liña, apoios ou vías de
comunicación. Resultan innumerables os puntos nos que os viais de nova apertura e o tendido da
liña de nova implantación, non coinciden coa disposición do parcelario, cortando diagonalmente
parcelas  (consideradas  de  alta  produtividade  agropecuaria)  que  conseguintemente  resultarán
totalmente improdutivas. Respecto desta afección, sería posible a esixencia da reformulación dos
viais e/a disposición dos elementos que conforman a traza atendendo ao parcelario dos diferentes
procedementos  de  concentración  parcelaria  finalizados  no  Concello,  implantando  os  diferentes
elementos non en base ao mellor interese económico do promotor, senón tomando en consideración
o carácter subsistente de alta produtividade agropecuaria e por tanto, sen destruír o traballo previo
realizado pola administración, a través dos procedementos de concentración parcelaria sufragados
con fondos públicos. 



QUINTA.- PROXECTO DE INTERESE AUTONÓMICO. O artigo 40.3.b da Lei 1/2021, de 8
de xaneiro,  de ordenación do territorio de Galicia,  o PIA (proxecto de interese autonómico) en
tramitación, é un PIA non previsto, dado que non existe proxecto sectorial aprobado que a conteña.
Segundo se recolle en dito artigo, no caso dos PIA´s non previstos: “En este caso, el proyecto habrá
de ajustarse a los criterios y objetivos generales que establezcan las Directrices de ordenación del
territorio, debiendo ser congruente y ajustarse al contenido de los instrumentos de ordenación del
territorio vigentes con que pudiera concurrir por el ámbito territorial o el contenido del proyecto.” O
feito de que o proxecto non se tramite ao amparo do Plan Eólico de Galicia, é incuestionable, xa que
a liña pretendida non se atopa incorporada no plan sectorial. Os PIA´s non previstos, como é o caso
do proxecto ante o cal nos atopamos, (a liña pretendida non se recolle no proxecto sectorial) deberá
cumprir  en todo momento as  directrices  de ordenación do territorio,  e  entendemos que non se
adaptan ás mesmas. 

SEXTA.-  UTILIDADE  PÚBLICA E  INTERESE  SOCIAL DO  PROXECTO En  canto  á
solicitude de declaración de utilidade pública deste proxecto de liña aéreo- subterránea 220 Kv SET
PE A Picota 220 Kv-SET colectora Nova, por parte da promotora,. A Lei 8/2009 de 22 de decembro
aproveitamento  eólico  de  Galicia,  crea  o  canon  eólico  e  o  fondo  de  compensación  ambiental,
TÍTULO VI, Expropiación e servidumes, Artigo 44, Declaración de utilidade pública 
1. A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 27 de noviembre, del sector eléctrico,
y normativa que lo desarrolla, o normas que las sustituyan, el reconocimiento de la utilidad pública
de las instalaciones incluidas en el ámbito de la presente ley se acordará por la dirección general
competente en materia de energía, sin perjuicio de la competencia del Consello de la Xunta de
Galicia en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público. 
2.  La  solicitud  de  declaración,  en  concreto,  de  utilidad  pública  podrá  efectuarse  de  manera
simultánea  a  la  solicitud  de  autorización  administrativa  previa  y/o  de  construcción,  durante  la
tramitación  de  estas  autorizaciones  o  con posterioridad a  la  obtención de  cualquiera  de  dichas
autorizaciones administrativas. 
3. Para dicho reconocimiento será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos sobre los que no se obtuvo un acuerdo
con sus titulares y sobre los que se estima necesaria la expropiación".
 Entendemos que por parte da promotora incúmprese o establecido no devandito Artigo 44 xa que
non incluír unha relación concreta e individualizada dos bens e dereitos sobre os cales non se obtivo
un acordo cos seus titulares e sobre os que estima necesaria a expropiación e unha relación concreta
e  individualizada  de  aqueles  cos  que  si  alcanzou  un  acordo,  tal  incumprimento  debería  levar
aparellado  a  non  concesión  de  declaración  de  utilidade  pública  do  proxecto.  A declaración  de
interese público desta liña carece de sentido, dado que para os veciños do termo municipal non
supón mais que cargas, sen que ata o de agora exista constancia do suposto beneficio colectivo que
debera existir para a declaración de utilidade pública instada pola promotora. Non se contemplan no
proxecto actuacións encamiñadas ao benestar dos veciños do Concello, polo que o equilibrio entre
as  cargas  repercutidas  e  os  beneficios  obtidos  é  claramente  favorable  aos  danos.  Entre  estes,
podemos citar a modo de exemplo, a carga visual implícita coa implantación da liña, os efectos
incuestionables  sobre  as  explotacións  existentes  no  termo municipal,  así  como as  explotacións
madeireiras e agro-gandeiras implantadas no Concello. O impacto visual da liña sobre os cumios
das montañas onde se implantará, e as afeccións ao patrimonio arqueolóxico inventariado (amén de
posibles afeccións a elementos existentes e non catalogados) resulta claramente inadmisible fronte
aos beneficios para os veciños reflectidos no proxecto (ningún). É dicir, que a utilidade pública e o
interese social do proxecto non existe. Este proxecto, ao igual que o resto dos proxectos do mesmo
clúster de empresas, o que busca é unha posición vantaxosa no mercado eólico para competir con
máis facilidade e sacar adiante o maior número de proxectos posibles para maximizar beneficios, e
todo elo, ao abeiro dunha lei galega que lle permitiría competir con máis facilidade neste territorio.
A xustificación realízaa unicamente a promotora en base á normativa vixente, polo que se deduce
que non existe ningún outro interese público e/ou social para o proxecto. Polo tanto, non prevé



ningún retorno social ou beneficio que compense realmente á veciñanza. Ademais o impacto a todos
os  niveis  (saúde,  territorio,  patrimonio,  paisaxe  e  biodiversidade)  que  supón a implantación  no
concello de tantos parques eólicos non compensaría en absoluto os posibles “beneficios económicos
e  sociais”  que  tanto  pregoan as  promotoras,  pero que non concretan e  non especifican  en que
benefician á veciñanza deste Concello. Polo tanto o interese público e a utilidade social está viciado
ab inictio  dando lugar á nulidade radical de todo o actuado en tanto que se vulneran os dereitos
básicos da cidadanía no acceso á totalidade da información ambiental das infraestruturas, a cal non
pode participar na avaliación da totalidade das infraestruturas que configuran o Plan industrial, polo
que  tampouco  pode  participar  na  vertebración  da  política  territorial  que  indica  a  mercantil
promotora no proxecto.  Por outra banda,  o carácter rural  do Concello,  prostituirase no caso de
conceder  a  consideración  de  interese  público  da  actuación.  Isto  é  debido  á  anteposición  dos
intereses  puntuais  privados  (o  promotor  da  actuación)  fronte  ao  interese  xeral  dos  veciños  e
explotacións (agro-gandeiras e forestais) actualmente potenciadoras e dinamizadoras do territorio.
Antepoñer a implantación do parque, fronte á permanencia das actividades económicas actualmente
existentes  no  territorio  municipal,  resulta  inadmisible.  A idade  media  dos  veciños,  e  a  súa
especialización en actividades agro-gandeiras, impide a reorientación laboral de todos aqueles cuxas
explotacións ou plantacións resulten inviables a consecuencia do parque, incidindo na desaparición
das actividades rurais tradicionais no Concello. 

SÉTIMA.-  ESTUDO  DO  PROXECTO.  CONFIGURACIÓN  XERAL  DO  TRAZADO
FORMULADO PARA A LIÑA:  No obxecto do estudo de impacto ambiental, recóllese: “Villar
Mir Energía, empresa dedicada a la promoción de energías renovables en general y a la energía
eólica en particular, pretende construir una línea eléctrica a 220 kV que conecte la futura línea de
alta tensión que proviene del parque eólico A Picota con la subestación Colectora Nova, en las
inmediaciones de Milladoiro, Santiago, para evacuar la energía producida por los parques eólicos de
A Picota y A Picota II. Parque Eólico A Picota SLU, proyecta la construcción del parque eólico “A
Picota” (42 MW) y su subestación de evacuación “PE A Picota 220 kV”, VILLAR MIR ENERGÍA
proyecta el parque eólico A Picota II (21 MW), en el término municipal de Mazaricos (provincia de
A Coruña), evacuando así un total de 63MW. "
É evidente por tanto, que non existe razón motivada para o desvío da liña da traza máis rectilínea
posible  respecto aos puntos de inicio e  final  da evacuación proposta,  tal  e  como se recolle  no
expoñendo  do  estudo  de  impacto,  e  sen  embargo,  isto  non  se  cumpre.  Por  outra  banda,  a
posibilidade de seguir a traza das vías de comunicación existentes ou a posibilidade de reforzar
algunha das liñas de alta/media tensión que se cruzan coa pretendida,  redundaría nun beneficio
ambiental  moi  grande,  sen  que  dita  opción  se  observase  no  estudo  de  impacto  aportado.  As
directrices de ordenación do territorio condicionan a que dita opción sexa a prioritaria, deixando o
resto de opcións para o caso de inviabilidade de reforzo de liñas existentes ou imposibilidade de
traza  en  paralelo  ás  liñas  existentes.  Este  plantexamento  podería  resultar  lexítimo  no  caso  de
tramitación conxunta da totalidade da potencia eólica pretendida, pero dado que en realidade se
tramitan como parques independentes non resulta admisible a creación de novos tendidos eléctricos
conxuntos  en  lugar  de  empregar  os  tendidos  existentes  os  cales  xa  danan  os  ecosistemas  que
atravesan. Resulta moito máis rendible medio ambiental e economicamente falando o reforzo das
liñas existentes, e incluso a renovación completa da mesma, dado que o servizo á rede eléctrica
sería moito maior, reducindo incluso o custo de transporte da enerxía ao existir menor distancia de
evacuación.
O trazado formulado é absurdo no sentido de que perimetra o Concello en vez de seguir unha liña
recta, non reforza as liñas existentes nin discorre paralela ás estradas e vías e liñas existentes. 

OITAVA.- INDEBIDA VALORACIÓN AMBIENTAL Intimamente ligado ao fraccionamento do
parque  eólico  está  a  indebida  valoración  ambiental  dos  elementos  que  resultan  afectados  pola
totalidade da superficie afectada. Así, vense afectados pola tramitación do parque eólico e das liñas



colectoras, as carballeiras cun enorme valor paisaxístico, fauna e biodiversidade da zona, así como
diferentes recursos hídricos que resultan seriamente afectados. 
AFECCIÓN SEVERA E PREXUÍZOS SIGNIFICATIVOS PARA OS RECURSOS HÍDRICOS. O
trazado da liña de evacuación e do viario de mantemento vinculado, afecta gravemente as parcelas
polas que transcorre. Non consta a análise das captacións e traídas de auga privadas existentes na
traza representada no proxecto. Estas traídas, anteriores á anterior lexislación de augas, supoñen un
dereito previo lexitimamente adquirido polos usuarios carentes de servizo de traída municipal de
auga, non se atopan contempladas no proxecto, nin sequera aparece un simple estudio ou consultas
realizadas “in situ” para determinar as posibles afeccións. A mercantil promotora tamén obvia as
captacións  de  auga  para  uso  agrogandeiro  e  as  fontes,  xa  que  existen  diversas  captacións  de
abastecemento  agrogandeiro  distribuídas  pola  traza  cuxas  localizacións  se  atopan  á  beira  das
infraestruturas da liña e non están reflectidas no estudo publicado. Afección severa e prexuízos
irreversibles para humidais, brañas, diversas  canles innominados e fontes. É preciso sinalar que
existen varias brañas e humidais afectados polo tendido obviadas pola mercantil promotora. Nunha
época de crise climática e seca como a actual non pode obviarse a avaliación ambiental das fontes,
dos canles, das brañas, dos humidais e incluso das turbeiras. 
Afección severa  para  as  familias  que  viven e  residen nos  núcleos  máis  próximos.  A mercantil
promotora recoñece prexuízos para as familias que viven e residen nalgúns núcleos de poboación
afectados polo proxecto pero minimizándoos. Agora ben, cómpre indicar que, con independencia do
maior ou menor número de habitantes, todas as persoas teñen dereito á protección da saúde e ao
benestar persoal e social, polo que non se poden minimizar os impactos de infraestruturas eléctricas
pretendidas na zona en base a que os núcleos están dispersos e/ou teñen poucos habitantes. Sempre
deberá ser prioritario o benestar da poboación, minimizando as actuacións de nova implantación en
favor das actuacións de reforzo e trazado paralelo. 
Afección severa e prexuízos para as explotacións forestais, madeireiras e agro-gandeiras da área de
afección do proxecto: A mercantil promotora non avalía o impacto da liña sobre o benestar das
familias dos núcleos habitados, tampouco avalía a promotora que as infraestruturas eólicas estarían
localizadas sobre explotacións forestais e madeireiras, con cultivos forraxeiros que abastecen ás
granxas  familiares  que hai  nos núcleos  rurais  afectados,  e  que constitúen o medio de vida das
familias que viven e residen neles. O proxecto eólico fragmenta as explotacións forestais afectando
á calidade destas e elimina superficie arborada co conseguinte impacto económico. 

Por todo iso SOLICITA: 

Que se teñan por formuladas as anteriores alegacións e se rexeite a continuación da tramitación do
devandito  proxecto,  móstrase  o  REXEITAMENTO  á  solicitude  de  autorización  administrativa
previa, á declaración de utilidade pública, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a
autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de
interese autonómico (PIA) do proxecto de liña aéreo- subterránea 220 Kv SET PE A Picota 220 Kv-
SET  colectora  Nova,  nos  concellos  de  Mazaricos,  Negreira,  A  Baña,  Ames  e  Santiago  de
Compostela . 

En Ames, setembro de 2022

Asdo.-________________________________


