
1 
 

Cadro –resumo das características e impactos ambientais do proxecto do parque eólico Siroco de Greenalia Wind Power Siroco, S.L.U. nos municipios de Cerdedo-Cotobade e Forcarei (provincia de Pontevedra). Fin prazo 

para a presentación de alegacións ante a Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra: 18 de xuño de 2021. Código de proxecto: PEol-323 AC. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE 
PROXECTOS AOS EFECTOS DE 
OBVIAR A AVALIACIÓN 
AMBIENTAL GLOBAL, SUMATIVA 
E ACUMUALADA DA TOTALIDADE 
DAS INFRAESTRUTURAS DOS 
PARQUES DA MESMA 
PROMOTORA 

SIROCO Greenalia Wind 
Power Siroco, 
S.L.U. 
 
 
*O Parque eólico  
Siroco ocupa unha 
superficie total de 
2.523 Ha. 
 
*A poligonal do 
parque eólico 
Tramontana 
ocupa un total 
de 1.758 ha 
 
TOTAL dos dous 
parques: 4.281 
HA, ao que hai 
que engadir a 
superficie da 
poligonal do 
proxecto eólico 
Penizas, da 
mesma 
promotora. 
 
 

 
Todo o parque 
como os apoios 
do nº 1 ao 15 
pertencen á 
comarca de 
Pontevedra 

Cerdedo-Cotobade e 
Forcarei (provincia de 
Pontevedra) 
 
 

 
 
Afección moi 
severa ás familiasque 
habitan os 
núcleos 
poboacionais próximos 
á manchea de parques e 
infraestruturas 
próximas. 
Falla de 
avaliación do 
posible éxodo 
poboacional e o 
despoboamento 
do rural 
como 
consecuencia dá 
implantación 
masiva e desordenada 
de parques 
eólicos sobre o mesmo 
territorio. 
 
 

 
 
*Falla de avaliación do 
sector forestal e 
madereiro da área de 

Parque Eólico: 11 aeroxeradores de 5’6 
MW de potencia unitaria, con 
transformador de potencia 30/0’72 kV 
instalado no interior da góndola 
de cada aeroxerador, con 150 m de 
diámetro de rotor e unha altura de 
buje de 105 metros. Inclúe torre 
meteorolóxica. Termo municipal de 
Cerdedo-Cotobade (provincia de 
Pontevedra). 
Sistema colector de enerxía: os 
aeroxeradores de cada circuíto 
colector 
conéctanse eléctricamente mediante 
liñas subterráneas de 30 kV á 
subestación receptora do parque. 
Subestación eléctrica do parque eólico 
Siroco (subestación elevadora 
de tensión 30/132 kV): co obxectivo de 
evacuar a enerxía xerada, 
construirase unha subestación no 
parque eólico, para elevar a tensión 
da rede de interna do parque (30 kV) 
ao nivel do punto de 
interconexión previsto coa liña de 
evacuación (132 kV). As dimensións 
aproximadas en planta da subestación 
serán de 34 metros x 36 metros. 
Termo municipal de Cerdedo-
Cotobade (provincia de Pontevedra). 
Liña de alta tensión de evacuación: a 
liña evacuará a 132 kV a enerxía 
xerada no parque eólico Siroco desde a 
SET PE Siroco (30/132 kV) ata 
a SE PE As Penizas (30/132 kV, 

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. 
Os terreos onde se asintan as estruturas sitúanse na conca do Río Lérez, nas  
subcuentas do Lérez ao norte e do  Almofrei ao sur.  
Na zona na que se sitúan todas as estruturas de proxecto, os viais coa súa 
gabia de cableado asociada, os aeroxeradores, a zona de campamento de 
obra, maquinaria e provisións, a torre  anemométrica existen brañas e zonas 
húmidas que deben ser avaliadas. 
Existen gran número de brañas destacando a lagoa próxima ao cruzamento da 
estrada a O  Cádavo e o Eixo 01 do parque, á Subestación e á zona de 
provisións prevista. Os aeroxeradores do parque afectan de xeito severo a 
estas zonas xa que se sitúan en zonas cunha orografía propicia. Trátase dunha 
pequena masa de auga dunhas 0,60 hectáreas aproximadamente e de carácter 
permanente. 
Dado o seu carácter de comunidade acuática, resulta imprescindible a 
conservación das condicións hidrolóxicas, e respectar os factores ecolóxicos 
que as orixinan, non só á contía e a distribución estacional dos recursos 
hídricos, senón tamén á súa calidade. Ademais forma parte do hábitat da 
escribenta das canaveiras. 
Localización de charcas e humidais no ámbito do Parque e minimizados no 
proxecto 
Un tramo de novo vial situado ao norte da máquina 06 localízase a uns 25 
metros do Rego Reones, un afluente do Rego de  Freira. Existen brañas, 
humidais e lagoas non avaliadas. 
Afección do proxecto aos seguintes cauces: 
● Regueiro dá Veiga Grande: parte das estruturas asociadas á máquina 01.  
● Río  Cabanelas: parte das estruturas asociadas ás máquinas 01 e 03.  
● Regueiro dá Grela: máquina 02 e parte das estruturas asociadas á máquina 
04.  
● Rego O  Valino: torre  anemométrica e parte das estruturas asociadas á 
máquina 03.  
● Rego  Reones: parte das estruturas asociadas ás máquinas 04 e 05.  
● Rego de Pego: subestación, zona de campamento de obra, maquinaria e 

Indica a promotora: “El P.E. 
Tramontana ya dispone de 
permisos de acceso y conexión a 
red de transporte en la 
subestación Beariz 400 kV. Para 
evacuar su potencia, será 
necesario construir una línea 
eléctrica de 400 kV Subestación 
Colectora Paraño-Beariz, una 
subestación colectora que incluirá 
transformación 132/400 kV, una 
línea eléctrica de 132 kV SE PE As 
Penizas-SECParaño, además de la 
SE PE As Penizas. Todas estas 
infraestructuras serán 
compartidas con otros promotores 
y serán objeto de proyectos 
independientes que se tramitarán 
en la Xunta de Galicia. 
Actualmente ya se ha firmado un 
acuerdo entre todos los 
promotores con permiso de 
acceso en Beariz 400 kV para 
compartir las infraestructuras 
comunes. 
Se indican a continuación dichos 
proyectos, incluidos los números 
de expedientes administrativos 
conocidos. 
• PE As Penizas, EXPTE Nº: 
IN408A/2017/06. Incluye la 
subestación a la que se conectará 
la LAT 132 kV SET PE 
TRAMONTANA – SE PE AS 
PENIZAS. 



2 
 

mentres que o 
resto da liña de 
evacuación 
atópase na de 
Tabeirós-Terra de 
Montes. 
O parque eólico e 
a maior parte da 
traza da 
infraestrutura de 
evacuación 
localízanse 
principalmente no  
Concello de 
Cerdedo-
Cotobade, 
estando no  
Concello de 
Forcarei os apoios 
48 e 49 e do nº 1 
ao 5 do tramo de  
As  Penizas. 
 

 
O tramo da Liña 
de Alta Tensión, 
constará de dous 
partes: unha 
primeira, cunha 
lonxitude 
aproximada de 
12.724,83 metros 
desde o apoio SIR 
Nº1 ao apoio Nº5 
e unha segunda 
parte cunha 
lonxitude 
aproximada de 
932,671 desde o 
apoio Nº5 ao Nº1. 
27 apoios no 
municipio de 
Forcarei 
A lonxitude total 
dos viais é de 
aproximadamente 

afección do proxecto, 
como fonte de ingresos 
importante para as 
economías familiares. 
Ausencia de valoración 
do papel económico, 
social, cultural e 
ecolóxico dos montes 
da zona e das 
explotacións 
madereiras e forestais. 
Transformación 
urbanística dos chans 
non amparada 
legalmente. 
 
PROXECTO 
INCOMPATIBLE COA LEI 
7/2012, DO 28 DE XUÑO, 
DE 
MONTES DE GALICIA. 
O monte é un sector 
estratéxico na economía 
galega que contribue ao 
cambio climático e á 
descarbonización da 
economía. 
Aspecto non avaliado 
pola 
promotora. 
A importancia dos 
montes 
recóllese 
no preámbulo ou 
exposición de 
motivos da Lei de 
Montes de 
Galicia. A promotora 
ignora a contribución das 
explotacións forestais e 
madereiras ao PIB de 
Galicia e os empregos 
estables e de calidade 
que o sector forestal e da 
madeira xera dentro e 
fóra da comunidade 
autónoma. 

subestación en tramitación perante a 
administración autonómica, sobre a 
que se proxectan actuacións de 
modificación para dar entrada a esta 
liña); constará dunha primeira 
parte, simple circuíto, cunha lonxitude 
aproximada de 12.725 metros, e 
unha segunda parte dobre circuíto, 
compartida coa liña de Penizas- 
Paraño, cunha lonxitude aproximada 
de 933 metros. Termos municipais 
de Cerdedo-Cotobade e Forcarei 
(provincia de Pontevedra). 
 
 
 

 
FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO E 
DOS HÁBITATS, PERDA DE 
BIODIVERSIDADE E PERDA DE BASE 
TERRITORIAL E FRAGMENTACIÓN DAS 
EXPLOTACIÓNS FORESTAIS E 
MADEREIRAS E DAS EXPLOTACIÓNS 
AGROGANDEIRAS. PREXUIZOS 
SIGNIFICATIVOS PARA O MEDIO 
NATURAL E IMPACTOS 
SOCIOECONÓMICOS NON 
AVALIADOS. 
Outros parques eólicos presentes en el 
entorno: falla da avaliación global do 
conxunto das infraestruturas e das 
liñas de evacuación de todas estas 
instalacións que teñen especial 
incidencia e causan prexuizos 
significativos na fragmentación de 
hábitats coa conseguinte perda de 
biodiversidade, redución e 
fragmentación da base territorial das 
explotacións forestais e madereiras, 
todos eles impactos non 
avaliados.Parque Eólico Estado Nº AE 
P.E Dos Cotos En tramitación  
P.E Portovidros En tramitación  
P.E Coto do Carballal Nueva solicitud  
P.E Campo das Rosas En tramitación  
P.E Anduriña Nueva solicitud  

provisións, máquina 06 e parte das estruturas asociadas ás máquinas 04 e 05.  
● Rego de Pereira: máquina 07.  
● Regueiro dá Freixa: máquina 08.  
● Regueiro dos  Cabaleiros: máquinas 09 e 10.  
● Rego de Chan dás Latas: máquina 11.  
● Charca permanente: Eixo 1, Subestación e Zona de provisións.  
Ao longo da traza, segundo a cartografía, prodúcese o  cruzamento cos 
seguintes cursos fluviais, de sur a norte:  
● Rego de  Cabaleiros: 1  cruzamiento.  
● Afluente innominado do Rego de  Cabaleiros: 1  cruzamento.  
● Río Lérez: 1  cruzamiento.  
● Regueiro dás  Valgadas (Domedio): 1  cruzamento.  
● Regueiro  do  Taxil (Filgueira): 1  cruzamento.  
● Regueiro  do  Batán (Fraguas): 1  cruzamento.  
Todos os ríos da zona localízanse na conca do Río Lérez, nas  subcuencas dos 
Ríos  Almofrei, Lérez e Quireza. 
Afección moi severa e incompatible cos Hábitats dá Directiva 92/43/CEE do 
Consello, do 21 de maio de 1992, relativa áconservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres:  
HIC 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix 
HIC 9230 Carballeiras galaico -portugueses con Q. robur e Q. pyrenaica HIC 
4030 Queirogais secos europeos 
HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga 
HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga Medio 
7110* hábitat de turbeira. Prioritario. 
3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas 
areosas ( Littorelletalia uniflorae) 
3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de CallitrichoBatrachion 
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo - Scleranthion ou do 
Sedo albiVeronicion dillenii 
91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior En canto ao 
hábitat de flora de ribeira pertencente ao código 91E0*, a promotora prevé a 
curta de pés de Salix spp. na contorna de regos innominados e noutros 
Afección severa a Humidáis e Turbeiras non inventariados pola Xunta de 
Galicia:  
Prexuizos significativos a zonas húmidas e turbeiras que se pasan por alto.  
Indica a mercantil promotora:  
“En cuanto a las zonas incluidas en el catálogo gallego de humedales hay que 
decir que en la zona donde han sido proyectadas las estructuras del parque 
eólico no hay ninguna presente. El humedal más cercano, denominado Campo 
Xuncal, se sitúa al sureste de la máquina 11, a unos 5,1 km de la misma”. 
Cómpre lembrar que a Xunta de Galicia non ten ningún humidal recollido no 
Inventario de Humidais de Galicia, a pesar da súa creación polo DECRETO 
127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 
humidais protexidos e créase o Inventario de humidais de Galicia. 

• SEC PARAÑO y LAT 400 kV SEC 
PARAÑO-BEARIZ. Será objeto de 
un expediente independiente. 
Previsiblemente, se presentará el 
proyecto y EsIA a la Xunta de 
Galicia durante el mes de 
noviembre de 2020. 
Las sociedades Greenalia Wind 
Power Siroco, S.L., Greenalia Wind 
Power Tramontana, S.L. y 
Greenalia Wind Power, S.L. han 
llegado a un acuerdo para 
compartir la tramitación de las 
infraestructuras de conexión 
comunes necesarias para la 
conexión a red en Beariz 400 Kv. 
10. SUBESTACIÓN COLECTORA 
Con el objetivo de recoger la 
energía generada por el parque 
eólico de Tramontana, es 
necesario incluir una nueva 
posición de entrada de línea de 
132 kV en la subestación 
colectora SE PE AS PENIZAS 
30/132 kV, que concentra la 
energía procedente de varios 
parques en la zona y la evacúa a 
través de la LAT 132 kV AS 
PENIZAS – PARAÑO hasta el 
punto de conexión a la red, no 
siendo esta línea alcance del 
presente anteproyecto. 
La SE PE As Penizas se está 
tramitando en la Xunta de Galicia 
dentro del expediente del 
P.E. As Penizas (IN 408A 2017/06). 
El presente anteproyecto recoge la 
modificación de la 
subestación de PE As Penizas para 
incluir la nueva posición de 
entrada de línea de 132 kV. 
Esta subestación está situada en el 
Ayuntamiento de Forcarei, 
provincia de Pontevedra”. 
Cómpre a suspensión da 
tramitación de todos estes 
parques mentras non se avalíe o 
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16.678 metros, 
dos que 6.724 
metros son e  
xistentes a 
acondicionar e 
9.954 de nova 
construción 
A liña  LAT 132  kV 
SET  PE  SIROCO – 
SE  PE AS  
PENIZAS constará 
dun (1) tramo 
aéreo, que se 
detalla a 
continuación:  
Tramo 1: Liña de 
evacuación  LAT 
132  kV SET  PE  
SIROCO – SE  PE 
AS  PENIZAS  
• Orixe: 
Subestación SET  
PE  SIROCO 
30/132  kV  
• Final: SE  PE AS  
PENIZAS  
 
O tramo da Liña 
de Alta Tensión, 
constará de dous 
partes: unha 
primeira, cun 
simple circuíto de 
condutor tipo A-
380  SIMPLEX, 
tendido sobre 
apoios metálicos 
de  celosía cunha 
lonxitude 
aproximada de 
12.724,83 metros 
desde o apoio SIR 
Nº1 ao apoio Nº5 
e unha segunda 
parte compartida 
coa liña de  
Penizas- Paraño, 

 

 
Na zona de implantación 
das infraestruturas do 
proxecto eólico 
SIROCO, vense afectados 
os siguintes Montes 
Veciñais en Mano 
Común: 
• CARBALLEDO 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• SAN XURXO DE SACOS 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• SANTA MARÍA DE 
SACOS (AYUNTAMIENTO 
DE CERDEDO-
COTOBADE) 
• CORREDOIRA 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• ABELEIRA ( 9 BIS ) 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• PEDRE 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• VICHOCUNTÍN 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• PURRIDO E DAQUEL 
CABO (AYUNTAMIENTO 
DE CERDEDO-
COTOBADE) 
• XESTAS 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• DEÁN (AYUNTAMIENTO 
DE CERDEDO-
COTOBADE) 
• CASTRODIZ 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• PEDROUZOS 
(AYUNTAMIENTO DE 

P.E Monte do Seixo Cando En 
explotación o autorizado  
P.E Monte do Seixo Cando ampliación. 
P.E Serra do Cando 
P.E Serra do Cando Ampl. 
Zudreiro En tramitación  
Pico Touriña En explotación o 
autorizado  
Monte do Pe En tramitación  
Acibal En explotación o autorizado  
Touriñán III-2 En tramitación  
As Penizas En tramitación  
Cabanelas En tramitación  
 

Existen abondosas turbeiras e humidais que non foron obxecto de avaliación. 
Afección á Rede Natura. Ausencia dun informe de repercusións sobre a Rede 
Natura. O proxecto eólico é incompatible cos valores da Rede Natura.  
Dentro da Rede Galega, o espazo protexido máis próximo é o espazo da Rede 
Natura 2000 que forma o Río Lérez, situado a un 2,4 km ao noroeste e oeste 
da zona de implantación 
Espazos naturais protexidos próximos á Liña de evacuación:  
Dentro da Rede Galega, o espazo protexido máis próximo é o espazo da Rede 
Natura 2000 que forma a  ZEC da Serra  do  Cando, situada a un 2,5 km ao leste 
da traza. 
A promotora indica: 
“En canto ás zonas incluídas no catálogo galego de humidais hai que dicir que 
ao longo da traza da liña eléctrica non hai ningunha presente. O humidal máis 
próximo, denominado Rego  do Areal, sitúase ao leste da traza, a un 5 km da 
mesma”. Este dato é totalmente obxectivo e inexacto. O Inventario Galego de 
Humidais non incluiu ningún humidal desde a súa creación e queda acreditada 
a presencia de humidais, lagoas permanentes, brañas e turbeiras. 
OUTROS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS: 
A mercantil promotora indica que a área de afección das máquinas 04, 05, 06, 
07 e 11, gabias e viais dentro do parque eólico  Siroco estímase en 45.301  m2 
sobre o  HIC 4030  Brezais secos europeos, non obstante podería ser máis, 
porque só recolle unha estimación. 
Os apoios nº 5 ao 1 tamén se atopan sobre este hábitat (4030) e estímase 
unha ocupación de 1.357  m2, o que supón un total de practicamente o 
0,0006% respecto ao total do hábitat  cartografiado segundo o Inventario nesa 
zona (19.984.297 m2). A mercantil traballa en base a suposicións, polo que a 
afección podería ser moito máis severa e incluso causar prexuizos 
significativos. 
Dada a existencia de brañas e charcas cómpre estudar o importantísimo 
réxime de turbeiras e polo tanto, evitar calquer afección a este hábitat 
prioritario. 
O proxecto afecta a presenza de dúas especies de flora protexida,  Eryngium  
duriaei  juresianum e  Thymelaea  broteriana. 
Seis aeroxeradores do futuro parque eólico atoparíanse dentro da límites da 
área distribución potencial do  escribano palustre ( Emberiza  schoeniclus) 
definido no Plan de Recuperación da  subespecie  lusitánica do  escribano 
palustre ( Emberiza  schoeniclus  L. subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia 
De acordo co citado plan de recuperación, a área de presenza máis próxima 
atópase a máis de 26 km ao noroeste do parque eólico.  
Dada a presencia de brañas e humidais o parque eólico é totalmente 
incompatible coa prevalencia da protección da especie en perigo de extinción. 
PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS NO EIDO SOCIOECONÓMICO:  
Afección severa a terras de produción cerealística vencelladas á PAC (política 
agraria comunitaria) e de gran capacidade agrícola e productividade. 
Fragmentación dás explotacións agrogandeiras e perda severa de base 
territorial. Impactos non avaliados non proxecto pola promotora que obvia a 
existencia de explotacións gandeiras, forestais de madereiras que constitúen o 

impacto global e acumulativo de 
todos eles a nivel local polo 
principio precautorio, ata valorar 
o impacto nos hábitats, nas 
especies e o impacto socio 
económico e paisaxístico, tendo 
en conta que o parque eólico 
Tramontana implántase a escasos 
100 metros do espazo protexido 
da Rede Natura Brañas de 
Xestoso, no municipio de Silleda. 
Solicítase á Xunta de Galicia e ao 
Ministerio de Transición Ecolóxica 
pospoñer a autorización 
administrativa de novos parques 
eólicos nos municipios de Forcarei 
Cerdedo –Cotobade, Campo 
Lameiro, A Estrada, Silleda e Vila 
de Cruces ata coñecer 
previamente a planificación 
sectorial ou territorial da 
industria enerxética para estes 
municipios, o seu 
dimensionamento final e contar 
con estudos científicos 
específicos. 
Non é posible emitir un informe 
tecnicamente concluínte se non 
se conta cunha planificación 
actualizada que permita avaliar o 
efecto global e acumulativo, as 
sinerxias e repercusións que a 
implantación dos parques eólicos 
poden ter sobre as especies e 
hábitats tanto a nivel autonómico 
como a nivel local. Urxe afastar a 
lupa para medir os impactos da 
implantación desordenada da 
manchea das novas estacións 
eólicas que se están a tramitar de 
xeito desordenado por todo o 
territorio galego. 
Cómpre recordar que o actual 
Plan Sectorial Eólico é do ano 
1997, nunca foi sometido a 
avaliación ambiental estratéxica e 
o seu transporte na subestación 
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que constará dun 
dobre circuíto de 
condutor A-380  
SIMPLEX, tendido 
sobre apoios de  
celosía cunha 
lonxitude 
aproximada de 
932,671 desde o 
apoio Nº5 ao Nº1. 
 
49 APOIOS 
PROXECTADOS E 
13,657 KM DE 
LONXITUDE. 
 
 

 
 
 

CERDEDO-COTOBADE) 
• BARCIA, BATAN E 
BAIUCA 
(AYUNTAMIENTO DE 
CERDEDO-COTOBADE) 
• MURADA 
(AYUNTAMIENTO DE 
FORCAREI) 
• LIÑARES E MÁMOA 
(AYUNTAMIENTO DE 
FORCAREI) 

medio de vida dás persoas e familias que habitan e viven no ámbito afectado 
polo proxecto eólico e as infraestruturas de evacuación. Afección severa ás 
explotacións forestais e madereiras dá zona. Os rendementos madereiros 
constitúen unha importante fonte de ingresos para as economías dás familias 
que viven non ámbito de afección do proxecto. Fragmentación dás 
explotacións forestais e madereiras, perda de base territorial e perda de 
ingresos para as familias, para o sector dá madeira, aserradoiros, carpinterías e 
demais industria transformadora dá madeira A afección ás economías 
familiares e ao sector madereiro é inasumible tendo en conta que o sector 
forestal, tal e como indica a Lei de Montes de Galicia é un sector económico 
estratéxico que contribúe á descarbonización dá economía e que cumpre cos 
obxectivos climáticos de Quioto. Os impactos sobre o sector forestal e 
agrogandeiro son inasumibles e totalmente incompatibles cos usos e medios 
de vida actuades. Aspectos todos eles non avaliados pola promotora.  
AFECCIÓN MOI SEVERA E INCOMPATIBLE COA PAISAXE. FEÍSMO 
PAISAXÍSTICO E AFECCIÓN SEVERA AO TURISMO E AO BENESTAR DAS 
FAMILIAS QUE RESIDEN NA ENTORNA QUE CONSTITÚE O SEU MEDIO DE 
VIDA.  
Trátase dunha zona de baixa e media montaña que dá paso ás suaves lombas 
adxacentes ao océano Atlántico; erosionada por pequenas  escorrentías e 
regachos que alimentan ao río principal que divide estas montañas: o Lérez. As 
características  xeomorfolóxicas do emprazamento permiten unha ampla  
intervisualización do espazo de traballo, dominado por amplos outeiros  
amesetados e  vagaodas intermedias que facilitan o tránsito; destacando un 
promontorio máis montañoso coroado polo alto do monte  Coirego. 
Os sistemas montañosos sitúanse de leste a suroeste, destacando o seu punto 
máis alto no Monte dá  Lagoa (727  m); complementado con algúns dos puntos 
altos como o Pena Redonda (681  m), Alto de  Eiriña (648  m), Coto de  
Castrodiz (631  m) e Monte  Coirego (721  m). 
A zona obxecto de estudo onde se localizarán as máquinas sitúase nas 
elevacións de O  Merendeiro,  Arcela, A  Ramalla, Coto  do  Ceo, Pozas Secas,  
Albagueira,  Coirego,  As  Gallas,  Galla  do Coto e  Cuchocorno. 
A un 14 km ao oeste do parque eólico, discorre un tramo do Camiño de 
Santiago, o Camiño Portugués desde Tui, concretamente a Etapa 03 
Pontevedra-Caldas de Reis, cunha lonxitude de 21 Km.  
Afección  ao  Val  do alto  Almofrei, a uns 485 metros da máquina máis 
próxima en dirección sueste.  
O miradoiro máis próximo, chamado Miradoiro  do Monte  Coirego, sitúase na 
contorna da máquina 10.  
Respecto a os roteiros recollidos no Catálogo de Paisaxes de Galicia cabe 
sinalar que se localizan catro preto da zona de implantación, atopándose a 
máis próxima, a  GR 94 Rural de Galicia, e escasos metros da máquina 02 ao 
oeste do parque eólico. 
Existe unha gran afección e prexuízos significativos para as áreas de especial 
interese paisaxístico, sendo as máis próximas á traza da liña as denominadas  
Val  do Alto  Almofrei e San Xusto-Río Lérez.  
A menos de 1,5 km da traza da infraestrutura de evacuación localízanse tres 
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miradoiros, o Miradoiro  do Monte  Coirego,  Miradoiro de Pedrouzos e o 
Miradoiro de  Limeres.  
Respecto a os roteiros recollidos no Catálogo de Paisaxes de Galicia cabe 
sinalar que se localizan tres a menos de 5 km da traza da liña, atopándose a 
máis próxima, a  PR- G 113 Rota dás Pontes  do Lérez, a escasos metros da 
infraestrutura de evacuación 
GRAVE IMPACTO TURÍSTICO E PAISAXÍSTICO DADA A IMPORTANCIA DA 
ACTIVIDADE DE SENDEIRISMO.  
● Carreiro  FEDME  GR 94 Rural de Galicia (carreiro homologado pola 
Federación Española de Deportes de Escalada e de Montaña). A etapa 4  
Almofrei-parque a  Campolameiro de 21,7 Km pasa a aproximadamente 2,4 km 
ao oeste do parque eólico. A etapa 5 Parque A  Campolameiro-Cuntis de 19,14 
km, pasa a máis de 5 km ao noroeste do parque eólico.  
● Carreiro  PR- G 68 Senda A vía  Esconcida: Situada a un 3,8 km ao oeste do 
parque eólico. Trátase dun carreiro de 17 km de forma circular, con punto de 
inicio e fin en Viascón.  
●  PR- G 135  Roteiro dá Escuadra: Situada a un 6 km ao sueste do parque 
eólico.  
● Carreiro  PR- G 109 Roteiro dás  Almiñas e  do  foxo  do lobo: Trátase dun 
roteiro circular de 10,82 Km, a pé e de dificultade media, cunha altura máxima 
de 464  m e aproximadamente a 9 Km en dirección sur do parque eólico.  
●  PR- G 113 Rota dás Pontes  do Lérez: Situada a máis de 14 km en dirección 
nordés do parque eólico.  
●  PR- G 123 Senda  Peonil dá Ponche  do Ramo: Situada a máis de 12 km de 
distancia en dirección noroeste ao parque eólico.  
●  PR- G 105  Sendeiro dous  Muiños de Barosa: Situada a un 14 km en 
dirección noroeste do parque eólico.  
Outros roteiros ou carreiros que discorren polos termos municipais de 
Cerdedo-Cotobade e Forcarei, son os seguintes:  
● Pontes  do Lérez: roteiro de 28 km pola ribeira do río Lérez ao seu paso polos  
concellos de Cerdedo e Forcarei.  
●  Sendeiro de Santa María (Santa María de Sacos): o carreiro ten unha 
lonxitude de 12 km, e discorre por zonas de gran interese ecolóxico, así como 
por zonas de gran riqueza artística e cultural: petróglifos,  cruceiros, pontes, 
etc.  
● Senda Frei Martín Sarmiento: Carreiro circular clasificado como de pequeno 
percorrido, cunha distancia total de 11 km 846  m, tendo o seu punto inicial e 
final no centro urbano de Cerdedo.  
●  Sendeiro  Foxo  do Lobo: Carreiro cunha lonxitude de 10,5 km, cunha 
dificultade media, que discorre polas parroquias de Carballedo, Rebordelo, 
Loureiro e Corredoira.  
●  Roteiro de  Sabugueiro: Ten unha lonxitude aproximada de 3,6 km cun 
percorrido de dúas horas, sendo a dificultade media.  
●  Roteiro de  Augasantas: Ten unha lonxitude de 5,5 km, empezando na  
Igrexa de  Augasantas.  
●  Roteiro dous tres vales: Ten unha lonxitude aproximada de 11 km, no que se 
poden observar manifestacións das sociedades humanas máis representativas 
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do noso pasado: megalitismo, idade de bronce e  castrexo.  
●  Roteiro dás  Buratas: Ten unha lonxitude aproximada de 3,6 km cun 
percorrido dunhas dúas horas, sendo a dificultade media.  
● Roteiro  Cabenca- Cavadosa: Carreiro circular de algo máis de 13 km 
aproximadamente pola ribeira do río Seixo e as saias do Monte do Seixo na  
ZEC Serra  do  Cando.  
●  PR- G 100 Carreiro Natural Aciveiro-  Candán. Roteiro dun 15 km que parte 
do Mosteiro de Aciveiro para percorrer a Sierra  do  Candán. A súa dificultade 
é baixa.  
● Sendas “dás  Neveiras”. Percorre os puntos de maior interese paisaxístico e 
patrimonial do lugar de  Fixó- Potela.  
● Roteiros BTT:  
* Caroi  
* Carballedo  
*Viascón  
*Tenorio  
O miradoiro máis próximo é o Miradoiro Monte  Coirego, na contorna do 
aeroxerador 10. En dirección suroeste, a un 5 km de distancia, localízanse os 
miradoiros Monte  Sisalto e Monte Castelo 2. En dirección nordés, a 4 km de 
distancia, atópase o miradoiro de  Limeres. 
AFECCIÓN SEERA SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL: 
Existe unha fonte próxima á máquina 08. 
Campo da Anta  GA 36012056    
Mámoa do Campo da Anta  GA 36012057    
Castro de Aracelas  GA 36012031    
Grabado rupestre Churumal.  
Pedra Redonda das Cuadas dos Mouros    
Petroglifo da Cova da Serpe  GA 36012041    
Petroglifo de Val da Pereira  GA 36012039    
Petroglifo de Chan das Latas 1  GA 36012048-    
Petroglifo de Chan das Latas 2  GA 36012048    
Grabado rupestre de Cuchacorno  XA-01   
Cruceiro de Anta  GA36011026  
Castro de Castrodiz  GA 36011001-    
Mámoa de Pedrouzos 1  GA 36011021-    
Mámoa de Pedrouzos 2  GA 36011022-    
Mámoa da Abeleira 1  GA36012069    
Mámoa da Abeleira 2  GA36012070    
Mámoa do Outeiro dos Corvos 1  GA36011006    
Mámoa do Outeiro dos Corvos 2  GA36011007    
Mámoa da Pena Redonda  GA 36011020-    
Mámoa do Monte da Lagoa  GA 36011060-    
Muíños no Regueiro dos Valgados en Figueira  ET-01    
Cruz do Coto do Acibo  ET-02    
Cruz do Monte da Lagoa  ET-03    
PATRIMONIO INMATERIAL: NON AVALIADO.  
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Núcleos de población especialmente afectados polo proxecto eólico:  

Parroquia  Entidades  Población (hab 2019)  Distancia a ámbito (m)  

Sacos (Santa María) O Cádavo   14     673 (LAT)  

A Vila de Arriba     67    789 (PE)  

Sacos (San Xurxo)  Cuspedriños   79    894 (PE)  

Carballedo (San Miguel)  Trabazo   57    1.520 (PE)  

A Asperiña     20    828 (PE)  

O Berberote     12    1.036 (PE)  

A Igrexa      33    936 (PE)  

Paraños      73    1.061 (PE)  

A Braña      5    1.067 (PE)  

Doade      4    1.106 (PE)  

Corredoira (San Gregorio)  A Anta   9    1.107 (LAT)  

As Pozas      5    1.076 (LAT)  

O Carballal     6    1.294 (LAT)  

Pedre (Santo Estevo)  Pedre   126    548 (LAT)  

TOTAL  510  -  

Os núcleos máis próximos ao parque considéranse os incluídos na  poligonal:  Cuspedriños cara ao oeste, A Vila de Arriba e Ou  Cádavo cara ou norte, A Anta,  As Pozas e o Carballal cara ao leste e Pazos, A  Igrexa, Ou  Berberote, 

A  Asperiñan Trabazo e  Paraños cara ao sur. Estes núcleos aglutinan 510 habitantes, o que supón o 6%  do total municipal.  

O núcleo máis próximo á liña de evacuación é do Pedre (Santo Estevo) que se asenta sobre as marxes da  N-541, con 126 habitantes. 


