
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo municipal do BNG en Celanova a través do seu concelleiro Leopoldo 
Rodríguez Puga, ó abeiro do disposto na LEI DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALIZA e 
demais disposicións, presenta a seguinte 
DE INFORMACIÓN AO RESPECTO DO PROXECTO DE PARQUE EÓLICO A INSTALAR 
NO MONTE DA NEVE quedando á espera de que sexa incluída na orde do día do 
vindeiro pleno, para o seu debate e, se procede, posterior apr

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Desde o pasado 17 de febreiro está a disposición pública en fase de exposición para 
alegacións o documento inicial dun proxecto de parque eólico que unha empresa con 
sede en Barcelona está promovendo na zona do Monte da 
Celanova e Verea. 
 
Segundo o documento público, catro dos sete aeroxeneradores así como a 
subestación do parque proxectado estarían dentro das lindes do termo municipal de 
Celanova. 
 
O BNG reclamou do alcalde no anterior pleno,
proxecto. Pasados dous meses e iniciados os trámites públicos do plan da empresa é 
de esperar que o goberno municipal dispoña de máis información do que manifestou 
daquela. 
 
Diante da incerteza creada polo anuncio 
impactos ambientais, patrimoniais e paisaxísticos da instalación industrial sobre a vila 
e as poboacións da contorna,
 
 
 

O grupo municipal do BNG en Celanova a través do seu concelleiro Leopoldo 
Rodríguez Puga, ó abeiro do disposto na LEI DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALIZA e 

presenta a seguinte MOCIÓN PARA FORNECER Á VECIÑANZA 
DE INFORMACIÓN AO RESPECTO DO PROXECTO DE PARQUE EÓLICO A INSTALAR 

quedando á espera de que sexa incluída na orde do día do 
vindeiro pleno, para o seu debate e, se procede, posterior aprobación

Desde o pasado 17 de febreiro está a disposición pública en fase de exposición para 
alegacións o documento inicial dun proxecto de parque eólico que unha empresa con 
sede en Barcelona está promovendo na zona do Monte da Neve, entre os concellos de 

Segundo o documento público, catro dos sete aeroxeneradores así como a 
subestación do parque proxectado estarían dentro das lindes do termo municipal de 

O BNG reclamou do alcalde no anterior pleno, o 27 de xaneiro, información sobre este 
proxecto. Pasados dous meses e iniciados os trámites públicos do plan da empresa é 
de esperar que o goberno municipal dispoña de máis información do que manifestou 

Diante da incerteza creada polo anuncio entre a veciñanza, dados os posíbeis 
impactos ambientais, patrimoniais e paisaxísticos da instalación industrial sobre a vila 
e as poboacións da contorna, 

O grupo municipal do BNG en Celanova a través do seu concelleiro Leopoldo 
Rodríguez Puga, ó abeiro do disposto na LEI DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALIZA e 

MOCIÓN PARA FORNECER Á VECIÑANZA 
DE INFORMACIÓN AO RESPECTO DO PROXECTO DE PARQUE EÓLICO A INSTALAR 

quedando á espera de que sexa incluída na orde do día do 
obación 

Desde o pasado 17 de febreiro está a disposición pública en fase de exposición para 
alegacións o documento inicial dun proxecto de parque eólico que unha empresa con 

Neve, entre os concellos de 

Segundo o documento público, catro dos sete aeroxeneradores así como a 
subestación do parque proxectado estarían dentro das lindes do termo municipal de 

o 27 de xaneiro, información sobre este 
proxecto. Pasados dous meses e iniciados os trámites públicos do plan da empresa é 
de esperar que o goberno municipal dispoña de máis información do que manifestou 

entre a veciñanza, dados os posíbeis 
impactos ambientais, patrimoniais e paisaxísticos da instalación industrial sobre a vila 



 
o grupo municipal do BNG solicita a adopción dos seguintes 

 

 

ACORDOS 

1. Instar ao Goberno Municipal a informar á veciñanza de Celanova dos 
detalles do plan da empresa, en especial, o que atinxe ás afectacións 
ambientais, patrimoniais e paisaxísticas da instalación industrial e do marco 
temporal do proxecto que compromete ás xeracións futuras; así como das 
actuacións que como goberno ten previsto emprender para garantir a 
sustentabilidade ambiental, patrimonial e paisaxística da contorna. 

 

2. Instar ao Goberno Municipal a que, nese labor de información, convoque 
aos actores implicados, directa e indirectamente no proxecto, a charlas 
informativas abertas á cidadanía. 

 
 
 

Celanova , 8 de marzo de 2021 
 

Asdo. Leopoldo Rodríguez Puga. 
 
 
SR. ALCALDE  DO CONCELLO DE CELANOVA. 


