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Resumo 

Ante as continuas novas sobre a proliferación de parques eólicos, decidimos averiguar cales eran os 

seus impactos positivos e negativos, coñecer a opinión dos diferentes sectores implicados (título 

persoal, asoc. afectada por PE, asoc. naturalista, consultora ambiental e empresa promotora), ver si 

estes estaban informados e indagar si se estaban a facer ben as cousas durante a planificación dos 

PE. Realizamos entrevistas e unha enquisa na que contestaron persoas de 5 sectores. Analizando 

os datos pensamos que en xeral a xente está informada sobre o tema. Observamos diferencias á 

hora de valorar os impactos negativos e positivos entre os 5 sectores. Os datos fannos pensar que 

moitos dos impactos negativos non se están a recoller correctamente nos estudos de impacto 

ambiental e que non se teñen en conta os espazos protexidos á hora de planificar un PE. 

 

Introdución 

A finais de ano, comezaron a aparecer novas 

en prensa e en redes sociais sobre a 

proliferación de PE en Galicia, denunciando 

unha normativa anticuada, estudos de impacto 

ambiental mal realizados... e incentivando que 

a xente fixera alegacións. 

Con máis de 131 PE en tramitación, Galicia ten 

unha media de produción de 115kW/km2, 

fronte ós 46 kw/Km2 do estado español ou os 

72 kW/km2 de Alemaña.  

Con todo esto, hai tamén voces a favor dos PE 

argumentando diminución de prezos na 

factura da luz, diminución de gases 

contaminantes e xeración de emprego. 

 

Obxetivos do traballo 

A raíz de todo esto, plantexámonos: 

-Averiguar cales son os impactos reais que 

xera un PE, tanto negativos como positivos. 

-Coñecer de primeira man a opinión que teñen 

os distintos sectores sobre a enerxía eólica.  

-Indagar si se están a facer ben as cousas no 

proceso de planificación e construción dos PE 

(estudos de impacto ambiental ben feitos, 

respecto polos os espazos protexidos…) 

Hipóteses 

Ó comezo do traballo as nosas hipóteses 

foron: 

- A enerxía eólica apenas ten impactos 

negativos 

- En xeral, existe descoñecemento polos 

impactos provocados polos PE. 

-Parte da oposición á construción dos PE está 

xerada polo descoñecemento. 

-Os estudos de impacto ambiental recollen 

todos os impactos provocados polos parques 

eólicos. 

-Os PE respectan os espazos naturais 

protexidos. 

 

Material e métodos 

Para realizar este traballo recadamos datos do 

número de  PE planificados en Galicia, 



fixándonos se estes ían ser construídos en 

espazos naturais protexidos. Informámonos 

das empresas promotoras implicadas na súa 

construción e das consultoras ambientais 

contratadas para levar a cabo os estudos de 

impacto ambiental. Tamén nos informamos 

sobre os impactos producidos polos PE tanto 

positivos coma negativos. Ademais, visitamos 

as páxinas web de asociacións e plataformas 

afectadas pola construción dos parques 

eólicos, así como de asociacións naturalistas 

que estaban a realizar alegacións en contra 

dos parques eólicos. 

Unha vez recollida toda a información creamos  

unha base de datos e puxémonos en contacto 

con todos os sectores implicados: 

asociación/plataformas afectadas por algún 

PE, asociacións naturalistas, consultoras 

ambientais e empresas promotoras coa 

intención de entrevistalos. 

Concertamos dúas entrevistas, co Sindicato 

Labrego Galego e cun veciño afectado pola 

construción do PE Os Porcallos. 

Con toda a información que conseguemos, 

fixemos unha enquisa en Google Forms na 

que diferenciabamos entre 5 sectores: a título 

persoal, empresa promotora, consultora 

ambiental, asociación/plataforma afectada por 

un PE e asociación naturalista.  

Pedimos que valoraran os impactos positivos 

(xeración de emprego directo na contorna, 

xeración emprego indirecto, diminución prezo 

factura da luz, diminución emisión gases 

contaminantes) e negativos (impacto sobre a 

fauna, sobre a flora, a nivel paisaxístico, sobre 

cursos de auga, perda solo fértil, efecto 

sombra, ruído, desvalorización económica, 

abandono do rural). Ademais plantexamos 

outras preguntas sobre o respecto ou non dos 

espazos protexidos, sobre os estudos de 

impacto ambiental, sobre a posibilidade de 

expropiación de terreos á hora da construción 

dos PE e sobre as posibles solucións, entre 

outras. 

 

Resultados 

-Un total de 1286 persoas contestaron á 

enquisa. Delas un 1143 corresponderon á 

título persoal, 56 a asociacións/plataformas 

afectadas por un PE, 44 a asociacións 

naturalistas, 18 a consultoras ambientais e 25 

a empresas promotoras. 

-Á hora de valorar os impactos positivos 

producidos por un PE, vimos claras 

diferencias. En xeral, o impacto positivo mellor 

valorado foi a “diminución da emisión de gases 

contaminantes”. As asociacións naturalistas, 

asoc. afectadas por un PE e a título persoal, 

coinciden que non hai ou apenas hai impactos 

positivos. Esta tendencia tamén se ve nas 

consultoras ambientais. Pola contra, as 

empresas promotoras valoran bastante ou 

moito todos os impactos positivos.  

 

-En canto ós impactos negativos, as empresas 

promotoras coinciden en que non hai ou hai 

poucos, exceptuando o impacto a nivel 
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paisaxístivo que o valoran maioritariamente 

como pouco e bastante. Este impacto tamén é 

o máis valorado polas consultoras ambientais, 

a título persoal e polas asociacións 

naturalistas.  

As asoc. naturalistas, as asoc. afectadas e a 

título persoal, valoran bastante e moito todos 

os impactos negativos, destacando o impacto 

sobre a fauna e perda de solo fértil. 

 

- O 77 e 78% das asociacións naturalistas e a 

título persoal, correspondentemente, afirman 

que os estudos de impacto ambiental non 

recollen todos os impactos. Esta porcentaxe 

aumenta ata o 91% nas asociacións afectadas 

por un PE.  

- En canto a si se respectan ou non os espazos 

protexidos á hora de construír os PE. O 72% 

das empresas promotoras afirman que si. Pola 

contra, no resto dos sectores predomina o non 

(consultoras 50%, asoc.afectadas 96%, 

asoc.naturalistas 93%, a título persoal 88%) 

- Outro dato importante a destacar foi que un 

89% das asoc. afectadas por un PE , un 73% 

de asociacións naturalistas, e un 76% a título 

persoal queixanse do difícil acceso á 

información sobre os PE. Alegando que na 

maioría dos casos se enteraron da construción 

dos PE directamente por unha publicación no 

DOG ou BOE. As empresas promotoras 

contradicen todo o anterior dicindo nun 32% 

que se fan reunións  para informar ós veciños 

e nun 24% que se organizan reunións coas 

autoridades do concello. 

- Todos os sectores coinciden en que os 

terreos pódense expropiar para a construción 

dos PE (empresa promotora 60%). 

 

Conclusión 

Aínda que moitas das respostas, sobre todo a 

título persoal, foron “non sei”, pensamos que 

en xeral a xente si que está informada sobre 

os impactos dun PE, sobre todo a que está 

directamente afectada así como a pertencente 

a asociaciacións naturalistas.  

Os resultados fannos pensar que moitos dos 

impactos negativos non se están a recoller 

correctamente nos estudos de impacto 

ambiental e que non se teñen en conta os 

espazos protexidos á hora de planificar un PE. 

Si ben somos conscientes da necesidade da 

enerxía eólica, pensamos habería que 

incentivar o abastecemento a pequena escala 

así como cumprir uns mínimos co medio 

ambiente e coa xente do lugar. 

 

Bibliografía 

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGf

E65E 

 

Agradecementos 

Agradecemos a dispoñibilidade de Margarida 

(Sindicato Labrego Galego) e Xabier Santiso 

afectado pola construción do PE Porcallos) e 

de todos/as aqueles/as que respostaron ás 

enquisas. 

0

20

40

60

80

Empresa
promotora

Consultora
ambiental

Asoc.
afectados

Asoc.
naturalista

Título
persoal

% Respostas_Impacto sobre Fauna

Ningún Pouco Bastante Moito

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGfE65E
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGfE65E

