
A "Orxía Eólica" en GALICIA 
(DIARREA ELÉCTRICA) 

 

Ben sabido é que GALICIA é, desde hai décadas, unha "POTENCIA 
ENERXÉTICA" e todos e todas coñecemos as desfeitas e agresións ao 
patrimonio común  e ao noso país que xa se fixeron cos múltiples encoros 
(enerxía hidroeléctrica), coas térmicas (As Pontes e Meirama), e 
recentemente coa eólica. 

É certo que pechan as térmicas de Meirama e As Pontes. É certo. 

Segundo os datos do OEG (Observatorio Eólico de Galicia) actualizados en 
2019,  temos instalados e funcionando en Galicia un total de 4.026 
aeroxeradores. 

CATRO MIL VINTESÉIS! 
http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/enerxia-eolica-en-galicia/ 

O REG (Rexistro Eólico de Galicia) recolle os Parques Eólicos activos (xa 
autorizados e en fase de explotación), os que están en tramitación e os de 
nova solicitude. 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b64
39bacef9d1a316765e9 

Uns 4.000 novos aeroxeradores previstos no horizonte de 2030! 

OUTROS 4.000 SUMADOS AOS 4.026 XA INSTALADOS! 

Para unha máis clara visualización e para mellor entendelo está o mapa 
interactivo publicado pola RGSE (Rede Galega STOP Eólicos): 

https://www.redestopeolicos.org/mapa-da-ameaza-eolica-na-
galiza/?fbclid=IwAR3zKuw1Oy-y0mSbE-
rwWOEjrXb3X001CcCPxXb_1zfWkWpzOU_wuti5Ekk 



A norma galega -a da XUNTA DE GALICIA-, bastante máis laxa e permisiva 
que a estatal, dá amparo aos parques eólicos de potencia total non 
superior a 50MW.  

Os parques eólicos que superan os 50MW sométense á norma estatal, un 
pouco máis estrita e garantista no que afecta a "impacto ambiental". 

Deixando de lado -polo momento- os 4.026 aeroxeradores xa instalados e 
producindo electricidade, centrámonos unicamente nos "NOVOS": Os que 
están en tramitación e os de nova solicitude:  

No caso galego, e a modo de exemplo ilustrativo, cómpre falar dos "Parques 
Eólicos Noruegueses" promovidos por STATKRAFT  no Macizo Central (PE 
REBORDECHAO), Terras de Manzaneda (PE PRADA)  e O Courel (PE BARJAS). 
Os tres montarán máquinas de 5,5MW, os tres superarán amplamente os 50 
MW e os tres se someten directamente á "norma estatal". 

Pero cómpre falar tamén dos Parques Eólicos "controlados" pola XUNTA 
(Parques Eólicos de 50MW como máximo). 

É demasiado frecuente ver como parques pretendidamente independentes 
forman parte de grandes "MEGAPARQUES", moito máis grandes que 
calquera dos "Noruegueses". 

E non é que a XUNTA, a CMATV (Consellería de Media Ambiente, Vivenda e 
Territorio), "mire para outro lado" e deixe pasar... É que a XUNTA propicia, 
promove, asesora, publica e permite esta clara BURLA DE LEI que supón a 
FRAGMENTACIÓN FRAUDULENTA de Megaparques eólicos en pequenas 
pezas supostamente independentes, amparándose e mesmo esquivando as 
súas propias Leis: 

- Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais... "LEI DE DEPREDACIÓN" 

- Lei de Reactivación Económca... "LEI DE ACELERACIÓN" 

A información é pública (OEG, REG, CMAVT, RGSE...) e está ao alcance de 
calquera persoa interesada. 

 E con eses datos, a xeito de mostra, elaboramos esta táboa: 



Nome do "MEGAPARQUE" 
Número total 

de 
Aeroxeradores 

Potencia total 
estimada(*) 

SERRA DA GROBA 44 198MW 

TRIVES-MANZANEDA 67 301,5MW 

ANCARES (Becerreá, Baralla, Láncara) 58 261MW 

A MARIÑA ORIENTAL (Barreiros) 78 351MW 

TERRAS DE BERGANTIÑOS 85 382,5MW 

"TRÍO STATKRAFT" (Barjas, Prada, Rebordechao) 79 434,5MW 

TOTAL DA MOSTRA 411 1928,5MW* 
 

(*) No caso do "Trío Statkraft" sabemos que todos os seus aeroxeradores serán de 5,5MW. Nos 
outros "Megaparques" as potencias son variables. Non se coñecen, a día de hoxe, os detalles 
concretos. Tirando polo baixo facemos o cálculo sobre "aeroxeradores tipo" de 4,5MW 

 



Seguindo os cálculos do gráfico anterior, recollidos de fontes tan acreditadas 
como Bundesverband WindEnergie e.V., GAMESA, ACCIONA, IBERDROLA 
ou VESTAS podemos asegurar que 1MW producido abastece sen problema 
mil  "domicilios tipo" ocupados, cada un deles,  por catro persoas. 

Desprezando agora a produción de todas as hidroeléctricas de Galicia, 
desprezando tamén a dos 4.026 aeroxeradores actualmente instalados  e 
desprezando ademáis a producción dos outros MÁIS DE TRES MIL 
aeroxeradores en tramitación ou de nova solicitude, 

Centrándonos unicamente na mostra proposta... 
 

Os  1.928,5 MW  producidos polos   411 
aeroxeradores contabilizados resolverían 

amplamente as necesidades de enerxía eléctrica 
de 1.928.000 "fogares tipo" de 4 persoas: 

7.712.000 persoas! 
(7,7 millóns de persoas!) 

En Galicia somos (censo 01/2020) 2.700.629 
 

Os cálculos e os resultados son abraiantes! 
 

Que teñen pensado facer co excedente de produción? 

Que teñen pensado facer cos beneficios da venda de toda esa enerxía? 

Quen recollerá os beneficios desta "ORXÍA EÓLICA"?  

Non teño máis preguntas, Señoría! 
 


