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Alegacións á Resolución do 24 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de 

construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Cunca, situado no concello de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/02). DOG Núm. 

62, de 5 de abril de 2021. Fin prazo: 21  de maio de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS E OUTROS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS 
CON OUTROS PROXECTOS 
EÓLICOS. 
FRAGMENTACIÓN ARTIFICIOSA 
EN 
VARIOS PLANS SECTORIAIS DO 
COMPLEXO EÓLICO DA 
COMARCA DO DEZA 

PARQUE 
EÓLICO 
CUNCA 

 

 
O PROXECTO 
CARECE DE 

INTERÉS 
PÚBLICO 

E/OU 
UTILIDADE 
SOCIAL OU 
ALOMENOS 

NON SE 
XUSTIFICA 

Green 
Capital 

Power, S.L. 
 

 
A 

promotora 
non 

acredita a 
existencia 
do recurso 

eólico. 

Vila de Cruces 
(Pontevedra) 

 

 
A promotora 
propón unha 
recalificación 

urbanística dos 
chans (chan 
rústico de 
protección 

ordinaria, chans 
rústico de 
protección 

agropecuaria e 
chan rústico de 

protección 
forestal) que 

pasarían a ser 
chan rústico de 

protección e 
infraestruturas. 
Trátase dunha 

alteración 
urbanística non 

amparada 
legalmente. 

 

Afección moi 
severa ás 
familias 

que habitan os 
seguintes 
núcleos 

– 5 aeroxeradores tipo 
Siemens Gamesa SG145 ou 
similar de ata 4,5 MW de 
potencia nominal unitaria, 
127,5 m de altura de 
buxeiro e 145 m de 
diámetro de rotor. 
 
– 5 centros de 
transformación con 
relación 0,69/30 kV e 
potencia de 5.350 kVA, 
instalados unitariamente 
no interior da góndola de 
cada aeroxerador coas 
súas correspondentes 
celas metálicas de 
seccionamento, manobra e 
protección. 
 
– Rede de media tensión 
soterrada, dotada de tres 
circuítos con cables RHZ1-
2OL H16CU 18/30 kV AL en 
distintas seccións de 95, 
150 e 240 mm2, de 
interconexión entre os 
centros de transformación 
e a subestación 
transformadora.  
– Subestación 
transformadora 132/30 kV, 
formada basicamente 
polos seguintes elementos 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá Auga (DMA). 
AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A NON AFECCIÓN AOS 
ACUÍFEROS E A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA TANTO SUPERFICIAIS COMO SOTERRADAS. 
O parque eólico localízase integramente dentro do sistema de explotación número 5 establecido pola 
Demarcación Hidrográfica de Galicia- Costa e conformado pola conca do Río Ulla e Ría de Arousa (marxe 
dereita). Desde un punto de vista hidrógráfico, a zona de afección do parque eólico Alborín esténdese 
entre as concas do Río de Orza, Río de Abialla, e Río Deza. Tanto os regos de Orza como o de Abialla 
verten os seus augas ao río Deza, o cal á súa vez, é afluente do Río Ulla. O río Deza nace na Serra do 
Testeiro. Os seus principais afluentes son o río Asneiro e o río Toxa. Ten unha lonxitude de 51 km e 
presenta unha conca hidrográfica de 551 km2, desemobando no río Ulla, do cal é un dos seus principais 
afluentes.  O vial de acceso á subestación e zona de provisións sitúase na contorna dun curso de auga 
temporal sen nome que verte ao Río de Orza. Sobre a zona de policía deste arroio transcorrerían 84 m 
de vial de nova apertura. 
O vial de acceso aos aeroxeradores CU01 e CU02 sitúase no en torno dun arroio temporal sen nome que 
verte ao Río de Orza.  
Rede hidrolóxica subterránea: o parque eólico sitúase sobre a masa de auga subterránea denominadas 
como: MasSub 014.005 “Ulla”. A zona de afección polas infraestruturas que constitúen o parque eólico, 
sitúase sobre a mencionada masa de auga subterránea “Ulla”.  
Afección moi severa a espazos naturais e Rede Natura: 
O espazo natural  protexido  ZEC ES1140001 “Sistema fluvial Ulla- Deza”, localízase a  uns escasos 220  
m  ó suroeste dá  poligonal  do parque eólico, amparado polo Decreto 37/2014,  do 27 de marzo, polo 
que se declaran zonas  especiais de conservación vos lugares de importancia comunitaria de Galicia e 
se  aproba ou Plan director dá  Rede Natura 2000 de Galicia e ao redor de 5 km  a ZEC  Sobreirais do 
Arnego, declarados ambos os como zonas especiais de conservación polo Decreto 37/2014, do 27 de 
marzo de 2014, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia 
comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia; e á súa vez, ambos os 
espazos naturais considéranse como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais ( ZEPVN), 
constituíntes da Rede galega de espazos protexidos, declaradas segundo o Decreto 72/2004, do 2 de 
abril. Mencionar tamén a presenza da ZEC Brañas de Xestoso, a máis de 11 km suroeste do ámbito de 
estudo, declarado tamén como zona especial de conservación polo Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 
2014; e á súa vez, considérase como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais ( ZEPVN), 
segundo o Decreto 72/2004, do 2 de abril. O parque eólico atópase sobre o ZIM Río Ulla e afluentes.  
Afección moi severa a Hábitats dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres: 

Para a evacuación da enerxía 
xerada do parque eólico, 
proxéctase unha liña, 
denominada Solución de 
Evacuación Conxunta  PE Cunca e  
PE Rodeira (obxecto dun 
proxecto independente) da cal se 
presentou documento de inicio 
ambiental o 14/04/2020 e o 
02/06/2020 presentouse unha 
corrección poñendo acorde as 
memorias técnicas co documento 
de inicio. Desde a SET  PE  Cunca, 
a enerxía evacuarase mediante 
unha liña aérea de alta tensión de 
132  kV á que se conecta a enerxía 
procedente do  PE Rodeira ata 
entroncar coa liña que chega do  
PE  Turubelo para evacuar 
conxuntamente a través da liña 
denominada  LAT 132  kV SET  PE  
Turubelo- LAT 132  kV SET  PE 
Rodeira/SET Colectora Silleda 
para chegar á subestación 
colectora onde se transformará 
de 132  kV a 400 Kv e así chegar 
ao momento final de entrega na 
Subestación Silleda 400  kV.Os 
parques eólicos de Rodeira e  
Turubelo, son obxecto de 
proxectos independentes. 
 
A avaliación ambiental debe 
abranguer á totalidade das 
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poboacionais: 
O aeroxerador 
CU04 queda a 

5732 metros de 
Covas. 

O aeroxerador 
CU05 queda a 
510 metros de 

Souto. 
Pousadoiro a 
504 metros 

Pastoriza  a 709 
metros 

O aeroxerador 
CU02 queda a 
501 metros de 

Valboa 
 

(Falla de 
avaliación do 
posible éxodo 

poboacional e o 
despoboamento 

do rural 
como 

consecuencia dá 
implantación 

masiva 
de parques 

eólicos) 
 
 

e equipos: 
 
– 1 torre meteorolóxica de 
ata 127,5 m de altura 

3260 Ríos des pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho- 
Batrachion  
4030 Queirogais secos europeos  
9230 Carballeiras galaico portuguesas de Quercus robur e Quercus pyrenaica  
Hábitat de interese prioritario 91E0* - Bosques aluviales de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior ( Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
7110* hábitat de turbeira. Prioritario. 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica Non Prioritario 
8230 Roquedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo- Scleranthion ou do Sedo albiVeronicion dillenii 
Non Prioritario 
Localízanse as seguintes infraestruturas sobre o hábitat de interese comunitario 4030 – Queirogais 
secos. - Os aeroxeradores CU1 e CU2.  
Afección moi severa e incompatible coa avifauna Circus pygargus Circus cyaneus Rhinolophus 
ferrumequinum Myotis myotis e outras moitas especies dada a proximidade da Rede Natura: 
1 invertebrado, Macromia splendens. Catro especies dentro da categoría “En perigo”: 1 invertebrado 
(Margaritifera margaritifiera), 1 peixe continental (Salmo salgar), e 2 aves (Gallinago gallinago e Milvus 
milvus).  
- Dezanove especies dentro da categoría “Vulnerable”: 4 invertebrados ( Carabus galicianus, Deroceras 
hispaniensis, Coenagrion mercuriale e Gomphus simillimus simillimus), 5 peixes continentais ( Anguilla 
anguilla, Chondrostoma duriense, Salmo trutta, Petromyzon marinus e Pseudochondrostoma duriense), 
3 anfibios ( Chiogolossa lustitanica, Píntega píntega e Ra iberica), 2 aves ( Circus pygargus e Streptopelia 
decaocto) e 5 especies de mamíferos ( Galemys pyrenaicus, Arvicola sapidus, Myotis emarginatus, 
Myotis myotis e Oryctolagus cuniculus).  
- Sete especies dentro da categoría “Case ameazada: 1 anfibio (Alytes obstetricans), 2 réptiles (Lacerta 
schreiberi e Podarcis bocagei), 1 ave (Falco subbuteo), e 3 mamíferos (Canis lupus, Rhinolophus 
ferrumequinum e Rhinolophus hipposdieros).  
Segundo o catálogo galego de especies ameazadas:  
- 6 especies dentro da categoría “En perigo de extinción”: 3 invertebrados (Elona quimeriana, 
Margaritifera margaritifera e Macromia splendens), e 3 aves (Milvus milvus, Gallinago gallinago e 
Vanellus vanellus).  
- 12 especies dentro da categoría “Vulnerable”: 1 invertebrado (Oxygastra curtisii), 3 anfibios ( 
Chioglossa lustinaica, Ra temporaria e Ra iberica), 3 aves ( Scolopax rusticola, Circus cyaneus e Circus 
pygargus), e 5 mamíferos (Galemys pyrenaicus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus 
ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros).  
Seguindo o estado de conservación do catálogo español de especies ameazadas, estarían presentes: - 3 
especies dentro da categoría “En perigo de extinción”: 2 invertebrados (Margaritifera margaritifera e 
Macromia splendens), e 1 ave (Milvus milvus).  
- 8 especies dentro da categoría “Vulnerable”: 2 invertebrados (Elona quimeriana e Oxygastra curtisii), 1 
anfibio ( Chigolossa lusitánica), 1 ave ( Circus pygargus), e 4 mamíferos ( Myotis emarginatus, Myotis 
myotis, Rhinolophus ferrumequinum e Galemys pyrenaicus).  
Afección paisaxística moi severa e incompatible co parque eólico. INCREMENTO DO FEÍSMO 
PAISAXÍSTICO E A SÚA ESPECIAL INCIDENCIA NO CAMIÑO DE SANTIAGO: 
O proxecto provocará unha intrusión visual derivada da distribución dos aeroxeradores dispostos 
seguindo a traza de cordais e cumios montañosos. Segundo o documento de inicio, nun radio de 15 km 
existen actualmente dous parques en funcionamento, Orrea e Monte Carrio e estanse a tramitar o PE de 
Axouxere e Mesada ao norte (ambos a menos de 2,5 km) e Rodeira ao sur (a 1 km). A proximidade 
destes últimos fai que o impacto visual conxunto se multiplique considerablemente. 

infraestruturas do parque incluida 
á liña de evacuación. Por outra 
banda, se a liña de evacuación vai 
incorporar a enerxía producida 
por outra instalación eólica 
cómpre que a cidadanía o saiba, 
xa que non se indica cal vai a ser, 
e sometela tamén a avaliación 
ambiental. Non o realizar sería 
unha vulneración da lei ao 
substraer dá participación pública 
dá avaliación ambiental a 
totalidade das infraestruturas non 
só xa do parque eólico senón 
tamén das presentes no territorio, 
xa que logo estas deben ser 
obxecto de avalación ambiental 
global, sumativa e acumulada dos 
impactos ambientais. Ademais 
este proxecto independente de 
evacuación dá enerxía de varios 
parques tampouco sabemos en 
que fase da tramitación 
administrativa se atopa. 
 
FALLA DE AVALIACIÓN DOS 
IMPACTOS AMBIENTAIS 
GLOBAIS, SUMATIVOS E 
ACUMULADOS DOS PARQUES 
EÓLICOS DA ENTORNA E OUTRAS 
INFRAESTRUTURAS COMO LIÑAS 
DE EVACUACIÓN, ESTRADAS, 
CAMIÑOS, VIAIS…ect. 
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Os aeroxeradores proxectados poden ter unha incidencia visual nas panorámicas dende a AEIP da 
Fervenza do Toxa - Carboeiro que cómpre valorar. Ademais, o parque impacta directamente sobre o 
miradoiro de Valiña, ao situarse o aeroxerador 1 na mesma posición. Así mesmo, afecta ás panorámicas 
desde o miradoiro do Coto da Magdalena, onde debe valorarse a visibilidade conxunta co veciño parque 
eólico de Axouxere, en fase de tramitación. 
AFECCIÓN  PAISAXÍSTICA INCOMPATIBLE CO MOSTEIRO DE CARBOEIRO E A FERVENZA DO TOXA 
Ademais da afección ás vistas dende as AEIP e os miradoiros do Catálogo e do efecto conxunto de 
proxectos de parques eólicos próximos, outro potencial impacto virá derivado da distancia aos núcleos 
de poboación, sendo especialmente sensibles os asentamentos localizados a menos dun quilómetro, 
como son os de Abealla, Alcobre, Covas, Pousadoiro, Pastoriza, Valboa e Souto. Moitos deles dentro da 
cunca visual doutros parques proxectados. No caso dos núcleos situados ao sur e oeste do parque, cobra 
especial importancia a valoración do efecto conxunto co PE de Rodeira. 
A área de especial interese paisaxístico máis próxima ao parque eólico denomínase  Fervenza  do Toxa- 
Carboeiro”, e atópase en torno ao sur dos aeroxeradores  CU1 e  CU2. Ao  norte dos aeroxeradores  CU3 
e  CU5 está a  AEIP “Río Ulla”. Nun radio de estudo de 10 km atópanse as  AEIP “ Sobreirais  do Arnego” e 
“Insuas de Gres”, localizadas, respectivamente, en torno o 7,8 km ao leste do aeroxerador  CU5 e o 6,7 
km ao oeste do aeroxerador  CU1. En torno a 11 km atopan as  AEIP “Miradoiro de  Gundián” e “Monte 
de San Sebastián”, situados, respectivamente, ao oeste do aeroxerador  CU1 e ao suroeste dos 
aeroxeradores  CU1 e  CU2. En torno o 12 Km ao suroeste do aeroxerador  CU áchase a  AEIP “Pazo de 
Oca”, e en en torno o 13,5 km ao nordés do aeroxerador  CU5 e ao oeste do aeroxerador  CU5 sitúanse, 
respectivamente, as  AEIP “ Mourazos e O Monte San Xurxo” e “Pazo de Santa  Curz de Ribadulla”. 
A uns 10 km ao noroeste das  infraestrucutras localízase a  AEIP “O Pico Sacro”.  
No Catálogo de Paisaxes de Galicia inclúense ademais, unha serie de miradoiros con valor paisaxístico. 
O miradoiro máis próximo á zona de estudo é miradoiro de “A  Valiña”, situado en torno os 43 m ao sur 
do aeroxerador  CU1. Pero na entorna tamén están os miradoiros “Monte dás Covas” e “Coto dá 
Magdalena”, en torno ao aeroxerador  CU5. Outros miradoiros son o do  Carrio e “Pena”, localizados, 
respectivamente, en torno ao  aeroxerador  CU4 e ao noroeste do aeroxerador  CU3. Finalmente nun 
radio de estudo de 15 km sitúanse ao oeste das  infraestrucutras os miradoiros “Alto  Gundián” e 
“Ponche  Gundián”, ao noroeste “Coto de San Sebastián”, e ao suroeste “Monte San Sebastián” (Fonte: 
Catálogo dás  Paisaxes de Galicia. Xunta de Galicia 2016). 
Cabe destacar con respecto ao patrimonio histórico cultural, a presenza do Camiño de Santiago, 
Camiño de Inverno na contorna do parque eólico. 
Ademais ao oeste e sur do parque eólico  Cunca sitúase o trazado do Camiño de Santiago Vía da Prata 
que transcorre por tramos diferentes ao do Camiño de Inverno, debido a que na maior parte do 
percorrido estudado ambos os camiños coinciden nos seus trazados. Mencionar tamén que o Camiño de 
Santiago Francés localízase na contorna, ao norte das infraestruturas proxectadas. 
O camiño de Inverno é a entrada natural a Galicia desde a meseta, e trátase dunha variante meridional 
do Camiño Francés que evita os cumes de O Cebreiro. 
A Vía da Prata (ou Camiño da Prata) é un importante Camiño de Santiago desde o sur peninsular. 
Considérase Sevilla como a cidade de inicio, e o itinerario ten a súa orixe en distintas calzadas romanas 
que no medievo aproveitaron os peregrinos. 
O  espazo natural  protexido  ZEC ES1140001 “Sistema fluvial Ulla- Deza”, localízase a  escasos metros  ó 
suroeste dá  poligonal  do parque eólico, amparado polo Decreto 37/2014,  do 27 de marzo, polo que se 
declaran zonas  especiais de conservación vos lugares de importancia comunitaria de Galicia e se  aproba 
o Plan director dá  Rede Natura 2000 de Galicia. 
Vila de Cruces conta con varios roteiros de sendeirismo que permiten gozar coa arte e a paisaxe da 
zona: 
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de parte do patrimonio pertencente ao  concello: Ponte dos Cabalos, capela de San Paio e a ponte sobre 
o Río Deza. Está en proxecto o trazado doutro carreiro, de quilómetro e medio, que conecte o antigo 
poboado mineiro de Fontao co Mosteiro de  Carboeiro e a  Fervenza do Río Toxa (sita no municipio de 
Silleda). 

-Vila de Cruces (7,3km): arrinca no Mosteiro de  
Carboeiro en Silleda e continúa ata o poboado mineiro de Fontao. Atravesa distintos puntos destacados 
como as diferentes explotacións mineiras da zona e a igrexa de Santiago de Fontao. 

- Basebe (14km): Carreiro lineal do  concello de Vila de Cruces que comeza en  
Basebe (parroquia de Salgueiros) e finaliza en  Remesquide (parroquia de San Tomé de Obra). O seu 14 
km transcorren pola marxe esquerda do río Ulla. 

,9km): roteiro fluvial que discorre pola ribeira do Río Ulla, empezando 
en Ponte Ledesma, pasando por Gres e terminando en Vila de Cruces. 
Afección severa ao patrimonio cultural: 
1.- Túmulo de Couto Mesada 
2.- GA36059025 Castro de Sabrexo, Zarra dos Castros. 
3.- AC36059001 Anaco de Muíño da Revoltiña 
3.- Túmulo 01, Túmulo de Couto Mesada 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR 
 

 

 


