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Cadro –resumo das características e previsibles impactos ambientais. Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental 

e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Alto dos  Borrallos de 67,5  MW e a súa infraestrutura de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo. Código do proxecto: PEol-371. BOP Nº. 104, de 4 

de xuño de 2021. Data límite para a presentación de alegacións: 16 de xullo de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR
A 

MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS OUTRAS INFRAESTRUTURAS PRESENTES 
NA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO E 

NON AVALIADAS POLA MERCANTIL 
PROMOTORA. FRAGMENTACIÓN 

EXCESIVA DE HÁBITATS E PERDA DE 
BIODIVERSIDADE 

Parque eólico 
Alto dos 
Borrallos 

Iberdrola 
Renovables 
Galicia, S.A. 

Sobrado, Vilasantar, 
Curtis, Mesía, Oza-
Cesuras, Abegondo, 
Carral e Ordes na 
provincia da Coruña e 
Friol na provincia de 
Lugo. 
 
 

 
A mercantil 
promotora non indica 
a superficie da 
poligonal da estación 
eólica, que está 
sobredimensionada. 
  

 
Transformación 
urbanística non 
amparada 
legalmente: 
a mercantil 
promotora prevé 
unha recalificación 
urbanística que 
elimina a actual 
funcionalidade dos 
chans. 
Os terreos afectados 
polas obras e 
instalacións do 
parque eólico 
Alto dos  Borrallos, 
emprazados no 
Termo Municipal de 

1. Parque eólico Alto dos  Borrallos, 
de 67,5  MW de potencia instalada, 
integrado por quince (15) 
aeroxeradores de 4,5  MW de 
potencia unitaria, con 145  m de 
diámetro de  rotor e 107,5  m de 
altura de  buxe. Situado nos termos 
municipais de Curtis e Sobrado na 
provincia da Coruña e no termo 
municipal de Friol na provincia de 
Lugo. 
2. Rede subterránea de media 
tensión, 30  kV. Sistema encargado 
de evacuar a electricidade a 30  kV 
xerada por cada 
un dos aeroxeradores ata a 
subestación transformadora do 
parque. 
3. Subestación Transformadora 
Parque Eólico Alto dos  Borrallos 
220/30  kV. Esta subestación 
dispón de dúas posicións de liña e 
unha posición de transformador 
220/30  kV. Situada no termo 
municipal de Sobrado, provincia da 
Coruña. 
4. Subestación Transformadora ICE 
Mesón do Vento 400 kV/ 220-132  
kV. Situada no termo municipal de 
Ordes (provincia da Coruña). 
5. Liña aérea de Alta Tensión de 
132  kV desde a subestación 
transformadora Parque Eólico Alto 
dos  Borrallos 
220/30 kV cara á subestación 
transformadora ICE Mesón do 
Vento 400/220-132  kV. Situada 

Afección severa e incompatible cos humidais presentes na poligonal do 
parque eólico e os presentes na zona de localización das infraestruturas: 
Na contorna do proxecto localízase nas inmediacións do aeroxerador 2 (AB5.2) 
unha charca dunha superficie duns 3.000  m2. Nela atópanse especies de 
vexetación palustre: Eleocharis  palustris, Nymphaea  natans e  Potomageton  
natans. 
Dentro da poligonal do parque existen numerosos humidais, brañas e charcas 
non avaliados pola promotora, pese a que a poligonal é por definición legal a 
superficie de afectación do parque. 
A Subestación Elevadora 220 KV/30 KV localízase enriba de humidais e brañas, 
polo que o impacto sobre estes espazos é inasumible: 
15081A024000970000AE 24 97 Peza da Braña. Sobrado (A Coruña) 
15081A024000990000AZ 24 99 Peza da Braña. Sobrado (A Coruña) 
15081A024008040000AH 24 804 Peza da Braña. Sobrado (A Coruña) 
15081A024001010000AU 24 101 Peza da Braña. Sobrado (A Coruña) 
15081A024001020000AH 24 102 Peza da Braña. Sobrado (A Coruña). 
Esta localización é incompatible coas funcións ecosistémicas dos humidais e das 
brañas. 
Intento espúreo por parte da mercantil promotora de minimizar os impactos 
ambientais da estación eólica: 
Teor literal do proxecto Os Borrallos de Ibertrola: 
"5.2.2.4. Lugares de interés geológico  
La base de datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) muestra un  
Lugar de Interés Geológico en el entorno de afección del parque eólico  
considerando, tanto el área de influencia de 5 km alrededor de los  
aerogeneradores, como la envolvente de 2 km alrededor de la línea de  
evacuación.  
La localización exacta puede consultarse en la planimetría anexa". 
Non hai tal entorna de afección. A entorna de afección é, por definición legal, 
TODA A POLIGONAL DO PARQUE. 
Véxase: Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento 
eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o Fondo de Compensación 
Ambiental.  
Artigo 2. Definicións. Para os efectos de interpretación da presente lei teranse 
en conta as seguintes definicións:  
6.  Poligonal de delimitación dun parque eólico: área efectivamente afectada 
pola instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución. 

SUBESTACIÓN ELEVADORA 220  KV/30  
KV 
Para a conexión do Parque Eólico Alto dos 
Borrallos coa rede eléctrica disponse 
dunha subestación eléctrica localizada na 
provincia da Coruña, máis concretamente 
no termo municipal de Sobrado dos 
Monxes. 
220  KV ALTO DOS  BORRALLOS – ICE 
MESÓN DO VENTO 
A enerxía evacuarase mediante liña de alta 
tensión de 220  kV desde a  ST Alto dous  
Borrallos ata a  ST ICE Mesón do Vento. A 
liña ten unha lonxitude total de 37.981,59  
m, alternando no seu trazado catro tramos 
en tendido aéreo e catro en subterráneo. 

simple circuíto de 3.638,5 metros de 
lonxitude e terá a súa orixe no pórtico da  
ST Alto dous  Borrallos e o seu fin no Apoio 
7 de tipo  P.A.S., onde se realiza unha 
transición do tramo aéreo ao subterráneo. 

canalización subterránea  SC formigonada 
baixo tubo durante 416,82 metros desde o 
Apoio 7 de tipo P.A.S. ata o Apoio 8 de tipo  
P.A.S. 

terceiro tramo da liña discorre en 
tendido aéreo  SC durante 2.882,64 
metros desde Apoio 8 de tipo  P.A. S ata 
Apoio 17 de tipo  P.A.S. 

canalización  SC subterránea durante 
356,80 metros desde o Apoio 17 de tipo  
P.A.S. ata o Apoio 18 de tipo  P.A.S. 
O quinto tramo da liña discorre en tendido 
aéreo durante 26.776,19metros desde 
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Curtis, atópanse 
 sobre zonas de Chan 
Rústico de Protección 
Agropecuaria ( SRP-A) 
e zonas de Chan 
Rústico de Protección 
Forestal 
( SRP- F). 

afectados polas obras 
e instalacións do 
Parque Eólico 
“Alto dos  Borrallos”, 
emprazados no 
Termo Municipal de 
Sobrado, 
atópanse sobre zonas 
de Chan Rústico de 
Protección de Espazos 
Naturais (SRP- N), 
zonas de Chan 
Rústico de  
ProtecciónForestal ( 
SRP- F), zonas de 
Chan Rústico de 
Protección de Augas ( 
SRPAU) 
e zonas de Chan 
Rústico de Protección 
de Infraestruturas ( 
SRP-I). 

afectados polas obras 
e instalacións do 
Parque Eólico 
“Alto dos  Borrallos”, 
emprazados no 
Termo Municipal de 
Friol, atópanse 
 sobre unha zona de 
Chan Non 
Urbanizable  
Internuclear 
Normal (SNU/ IN). 
 

 
Montes Veciñais en 

nos termos municipais de Sobrado, 
Vilasantar, Curtis, Mesía, Oza-
Cesuras, Abegondo, Carral e Ordes 
na provincia da Coruña. 
6. Liña subterránea de Alta Tensión 
a 400  kV de enganche coa 
subestación transformadora Mesón 
do Vento 400 kV, pertencente a 
Rede Eléctrica de España. Situada 
nos termos municipais de Carral e 
de Ordes, provincia da Coruña. 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva 
Marco dá Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E 
HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA 
SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS: 
A mercantil promotora  non indica todas  as masas de  auga existentes  na  
poligonal  do parque,  isto  é,  na superficie de afectación  deste. Tan só 
referencia as masas localizadas en determinada superficie da área de influencia 
da estación eólica. 
Ríos en 5 km 
100377896 Río  Cabalar 
10037894932 Rego dá  Salgueira  
10037736286 Río Carballido 
1003789492 Rego dá Ver  
100377362864 Río dá  Ameneira  
100377898492 Rego dás Areas  
1003778984 Río de Caxide 
1003773629922 Rego dás Lamas  
1003778974 Río de Cellos  
10037789634 Rego dás Lanzas  
1003773628 Río  Deo 
100377362882 Rego de  Abaixo  
10037736288 Río  do Carregal   
10037789692 Rego de  Chacente 
10037789696 Río  do Pazo  
100377896222 Rego de  Follente 
10037789626 Río  Fontá   
1003778992 Rego de Lamas  
10037894 Río Furelos 
10037789644 Rego de Maragato 
1003778976 Río Grande ou dás Cabras 
100377362984 Rego de  Portaldar  
100377362 Río Mandeo 
10037789944 Rego de Porto Liñares 
1003778964 Río  Pedregoso 
100377362992 Rego  do Campo  do  Muíño 
1003778966 Río  Pequeno  
10037894924 Rego  do Couso  
100377362972 Río  Portofoxado  
100377362884 Rego  do Medio  
1003773629826  Fonte  dous  Carneiros 
10037894934 Rego  do Porto  Salgueiro 
10037736298242 Rego  Bodueiro  
10037789846 Rego dúas  Canizos 
10037789942 Rego dá Braña dás Trabas 
10037736298 Rego Lombao 
100377362962 Rego dá  Cañota 
100377362982 Rego  Pontetuela 

Apoio 18 de tipo  P.A. S ata Apoio 110 de 
tipo  P.A.S. No Apoio 92 únese a  LAT 220  
kV Pena  do Corvo - ICE Mesón do Vento, 
cuxo titular é IBERDROLA RENOVABLES 
ENERXÍA S.A.U. A partir deste punto 
compártese a infraestrutura de 
evacuación coa liña mencionada, polo 
que será dobre circuíto. 

canalización subterránea  DCdurante 
335,24 metros desde o Apoio 110 de tipo  
P.A.S. ata o Apoio 111 de tipo  P.A.S. 

tendido aéreo  DC durante 
1.257,43 metros desde Apoio 111 de tipo  
P.A. S ata Apoio 116 de tipo P.A.S. 

en canalización subterránea DC durante 
2.317,95  m desde o Apoio 116 de tipo  
P.A.S. ata a ÍCESE Mesón do Vento. 
Tendo en conta a lonxitude total da liña, 
34.554,78 metros corresponden cos 
tramos tendidos en aéreo e 3.426,81 
metros en subterráneo. 
O trazado aéreo-subterráneo discorre 
polos termos municipais de Sobrado, 
Vilasantar, Mesía, Cesuras, Abegondo, 
Carral e Ordes, todos eles na provincia da 
Coruña. 
Nº apoios proxectados 117 (116 + pórtico 
ST ICE MESÓN DO VENTO 
A Subestación elevadora denominada  ST 
ICE Mesón do Vento 400 / 220 - 132  kV 
exponse 
 como parte das infraestruturas de 
evacuación de enerxía eléctrica que se vai 
a xerar nos parques eólicos. Neste 
sentido, aclarar que o parque eólico Alto 
dos  Borrallos forma parte dun plan de 
xeración eólica, polo que esta 
subestación dá servizo a diversos parques 
futuros pertencentes a diferentes 
promotores. A enerxía que se vai a xerar 
nos citados parques eólicos será conducida 
a esta subestación a través de tres (3) liñas 
eléctricas de 220 e 132  kV, e elevándose a 
través de dúas (2)  autotransformadores 
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man común (Lei 
13/1989, do 10 de 
outubro, de montes 
veciñais en man 
común) na zona de 
ocupación 
dos aeroxeradores e 
os seus viais: 

situado no Distrito 
Lugo-Sarria, no 
municipio de Friol. 
Por outra banda, na  
envolvente de 5 km 
localízanse os Montes 
Veciñais de Man 
Común de  Xiá, 
Carballo,  Negradas, 
Cotón dá Casanova e 
Cotón  do Seixo,  
Nodar, 
Anafreita, Brañas, 
Paradela e San Miguel 
de  Codesoso, tamén 
afectados ao ficar 
dentro da poligonal 
do parque. 
 

 
A vocación dos tres 
concellos 
afectados é 
principalmente 
gandeira, xa que a 
superficie dedicada a 
pastos 
ocupa unha gran 
porcentaxe da 
superficie agrícola e 
forestal do termo 
municipal; 
52,1% para Curtis, 
64,1% para Sobrado e 
68,8% para Friol. 
Nos municipios de 
Curtis e Sobrado os 
seguintes tipos de 

100377896422 Rego dá Fraga   
10037736284 Rego  Portalece  
1003773628644 Rego dá  Mallada  
1003778968 Rego  Pradazal  
100378949342 Rego dá  Pedra   
1003773629824 Rego  Puntarrada 
1003773629822 Rego dá Ponche Carballal 
1003778994 Rego  Rodelo  
1003773629722 Rego dá Pontenova 
10037789848 Rego Tras  do Outeiro 
10037736296 Rego dá  Ramalleira 
10037789642 Rego  Través  
27985 Rego de  Candaíde  
26410 Rego Carral  
26407 Río  Catasol  
26421 Río dá  Devesela  
26405 Rego dá Fábrica  
24683 Rego dá Fraga  
26422 Río de  Muíñonovo  
24681 Río Parga  
26404 Rego dá Ponche  Nova  
17777 Rego dá  Pontiga  
26400 Río  do Porto dá Serra  
26403 Rego  do Porto de  Guimarei  
26418 Rego de  Portolamas  
A liña de evacuación sobrevoa os seguintes arroios e ríos, que se localizan 
integramente na Demarcación Galicia-Costa: 
100377896 Río  Cabalar  
100377895524 Río dá Casanova  
10037738982 Río dá  Furoca 1003773898 Rego dá Fraga  
10037789634 Rego dás Lanzas  
100377888262 Rego de  Vorducedo  Pequeno  
100377896212 Rego  do  Pontigo  
100377389924 Rego  do Soutullo  
1003778882684 Rego dúas  Santeiros  
981540001998 Rego Fondo  do Prado  
10037789642 Rego  Través - 
Zanxas e  viais dá estación eólica quedan incluídos dentro das marxes de 
protección dos cauces con sería afección a estes e a  LAAT sobrevoa  moitas 
zonas.  
Dentro da  poligonal da zona de actuación do parque eólico proxectado 
localízanse a seguinte zona de abastecemento subterráneo. A ausencia dun 
estudo hidroxeolóxico dentro do Estudo de impacto ambiental impide valorar 
a posible afección a outras masas de auga soterradas: 
ES014 CACH000000304 As Cruces Galicia-Costa 
ES010 MSBT011.001 O1154929 Miño-Sil 
ES010 MSBT011.001 O1160218 Miño-Sil 

de potencia 400 / 220  kV e un 
autotransformador de potencia 400 / 132  
kV, para evacuar a devandita enerxía en 
bloque a través dunha liña eléctrica (400  
kV). Por outra banda, a liña eléctrica de  AT 
en 400  kV que vai evacuar a enerxía 
xerada polos Parque Eólicos é a liña  ST. 
ICE Mesón do Vento –  ST. Mesón do 
Vento. 
A  ST ICE Mesón do Vento estará situada 
na provincia da Coruña, e máis 
concretamente no termo municipal de 
Ordes. A súa cota aproximada de  
explanación sitúase nos 430  m sobre o 
nivel do mar.  
A instalación ocupa unha extensión de 
21.620 m2 de terras agrarias e forestais 
con plantacións madereiras. 
As tensións de deseño da instalación para 
os niveis de tensión que acompoñen son 
400, 220 e 132  kV, sendo estas 
coincidentes coas tensións da liña de 
conexión coa Subestación de 400  kV de  
ST. Mesón do Vento, e das liñas cara ás 
Subestacións de  ST. Pena  do Corvo 220  
kV e  ST.  PE Alto dos  Borrallos 220  kV, e 
cara á Subestación de  ST.  PE  Pedrabante 
132  kV 
LEAT 400  KV ICE MESÓN DO VENTO – 
MESÓN DO VENTO 
No presente apartado establécense as 
características principais da Liña 
subterránea de Alta Tensión a 400  kV que 
enlazará a nova Subestación 
Transformadora 400/ 220 – 132  kV 
denominada  ST. ICE Mesón do Vento coa 
existente Subestación Transformadora 400  
kV, denominada  ST. Mesón do Vento 
( R.E.E.). 
Esta liña ten unha lonxitude de 2.185,74  
m de simple circuíto  subterráneo.  
REDE VIARIA 
As principais vías de comunicación en 
torno á área de estudo son as estradas 
AC-231, AC-934, DP-0302, DP-3201, DP-
3205, e DP-4604, DP-8001, DP-9001,  N-
634,  LUP- 
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terras que teñen 
importancia son as 
destinadas á 
agricultura (terras 
labradas), que 
supoñen o 
27% para Curtis e o 
15,4% para Sobrado. 
Mentres que no 
concello de Friol son 
as 
terras dedicadas a 
superficie forestal as 
segundas en 
importancia, 
supoñendo un 
19,5% de superficie. 
Na contorna 
inmediata do parque 
(2 km) atópanse as 
seguintes áreas de 
concentración 
parcelaria: 
Marcela –  Silvela 
Friol 282  AB5.14 a  
AB5.15 
Monteagudo –  
Roade, privada 
Sobrado 95  AB5.13 e  
AB5.14 
Ou Casal -  Grixalba 
Sobrado 69  AB5.6 
Gandara-Fraga de 
Carballo Friol 93  
AB5.15 
 
Pola súa banda, a  
LAAT cruza diversas 
áreas de 
concentración 
parcelaria situadas 
nos 
termos municipais de 
Vilasantar, Mesía, 
Oza-Cesuras e Ordes. 

ES010 MSBT011.001 O1149995 Miño-Sil 
Posibles prexuizos para as captacións para abastecemento humano: 
Existen varios puntos de captación para abastecemento humano na contorna 
inmediata do parque, ainda que a empresa só referencia dous. Cómpre ter en 
conta que dentro da poligonal do parque hai moitas explotacións gandeiras que 
se abastecen de manantiais e fontes directamente afectadas polas 
infraestruturas, feito non avaliado pola mercantil. O primeiro deles, 
correspondente á Demarcación Galicia-Costa, atópase a uns 18,5 metros dun 
dos seus viais e a 200 metros o aeroxerador  AB5.6. O segundo deles, 
correspondente á Demarcación Miño- Sil, atópase a 87,8  m dun dos viais e a 
231  m do aeroxerador  AB5.14. 
ES014ZCCM000003131 Zarra Superficial Galicia-Costa 
ES010MSBT011.001 O1154929 Subterránea Miño-Sil 
Tanto na  envolvente de 5 km como na de 10 km do conxunto de instalacións 
(tanto do parque como da liña de evacuación) localízanse as seguintes zonas 
protexidas de auga potable ( ZPAP): 
Denominación Código 
Mero - Mandeo ES014 MSBT014-010 
Tambre ES014 MSBT014-007 
Conca Alta do Miño ES010 MSBT011-001 
Ulla ES014 MSBT014-005 
Encoro de San  Cosmade ES014 MSPFES-014- MR-204-038-05-00 
Por outra banda, na  envolvente de 5 km das infraestruturas localízanse as 
seguintes zonas protexidas de auga potable de carácter lineal: 
Mero - Mandeo ES014 MSBT014-010 
Tambre ES014 MSBT014-007 
Prexuizos significativos e incompatibles cos Hábitats de Interese Comunitario: 
A Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna 
e Flora Silvestres, reúne no seu Anexo I unha listaxe de hábitats naturais de 
interese comunitario para cuxa conservación é necesario designar zonas 
especiais de conservación. 

is húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica  
tetralix.  

is secos europeos:  
iss  oromediterráneos  endémicos con  aliaga.  

-xunqueiras con  Molinia  caerulea sobre chans húmidos gran 
parte do ano 

 
- Scleranthion ou 

do  Sedo  albi- Veronicion  dillenii.  
 excelsior ( Alno- 

Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae).  
-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus pirenaica.  

Afección severa e incompatible coa conservación nun estado favorable da 
avifauna: 
Circus  pygargus,  Circus  cyaneus, categorizadas como “Vulnerables” no 
Catálogo galego de especies ameazadas, así como o  sisón común ( Tetrax  

2119,  LU-934 e  LU- P-2120. Con todo, na 
contorna do parque eólico localízanse 
diferentes estradas rexionais, comarcais, 
locais e numerosas pistas asfaltadas que 
son utilizados como vías de comunicación 
pola poboación. Doutra banda, na 
contorna da  ST Mesón do Vento localízase 
a estrada AC-542. 
OUTROS PARQUES EÓLICOS 
Alto dos  Borrallos  
Abrente Tramitación 
Codesas Construído 
Codesas Fase II Construído 
Cova dá  Serpe Construído 
Cova dá  Serpe Ampliación Construído 
Fontella Tramitación 
Friol Construído 
Monte  do  Cordal Tramitación 
Pena dá Cabra Solicitude 
Pena  Ombra Tramitación 
Pena Armada Construído 
Pes Friol 1 Tramitación 
GASODUTOS E OLEODUTOS 
a  LAAT cruza dúas 
infraestruturas deste tipo, concretamente 
o Oleoduto da Coruña e o Gasoduto  Tui 
(Pontevedra) – Llanera (Asturias).  
ANTENAS 
a  LAAT cruza unha área preferente 
incluída no Plan sectorial 
de implantación e desenvolvemento das 
infraestruturas da Xunta de Galicia 
xestionadas pola empresa RETEGAL 
situada no termo municipal de Mesía. 
INFRAESTRUTURAS DE DEFENSA 
Existe unha infraestrutura de Defensa 
situada a 635 metros do aeroxerador 
AB5.14. Concretamente, trátase de centro 
RTC Monte Campelo, situado entre os 
termos municipais de Friol e Sobrado.  

 
AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS SERIOS E 
IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS 
FORESTAIS, MADEREIRAS E AGRO-
GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO 
PROXECTO: Cómpre destacar a 
importancia económica das explotacións 
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tetrax), na categoría “En perigo 
de extinción” do mesmo catálogo. 
Respecto ao Plan de Recuperación da  subespecie  lusitánica do  escribano 
palustre (Emberiza  schoeniclus  L.  subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia, 
aprobado por Decreto 75/2013, do 10 de maio, non se cataloga ás  envolventes 
de 5 ou 10 km do parque eólico como zonas de presenza real ou potencial desta 
subespecie, aínda que a zona prioritaria de conservación atópase a menos de 4 
km da liña de evacuación, polo tanto fica dentro da poligonal do parque e por 
tanto sí sería unha especie potencialmente ameazada polas infraestruturas 
eólicas. 
Indica a mercantil promotora que:  “A especie  sisón común ( Tetrax  tetrax), 
incluída no Catálogo galego de especies ameazadas como “En Perigo” e citada 
no Anexo II da Resolución do 18 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural, pola que se actualiza a delimitación das áreas prioritarias 
de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves 
incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e disponse a publicación 
das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas 
que serán de aplicación medidas para a protección da  avifauna contra a colisión 
e a  electrocución en liñas eléctricas de alta tensión, non presenta ningún Plan 
de Recuperación vixente”. Agora ben,  aínda así, hai que manter a especie nun 
estado de conservación favorable, polo que as infraestruturas do parque son 
incompatibles con tal finalidade. 
Herpetofauna 
O Atlas e Libro Vermello dos Anfibios e Réptiles de España describe a presenza 
na zona a estudo de, polo menos, 10 especies de réptiles e 12 de anfibios. 
Destaca a presenza de  Anguis  fragilis,  Iberolacerta  montícola, a Natrix  maura, 
a  Natrix  natrix, a  Chioglossa  lusitanica, o  Discoglossus  galganoi, a Hyla  
arborea, o  Lissotriton  boscai, a  Ra ibérica, a Píntega píntega e 
o  Timon  lepidus catalogadas como “Vulnerables” polo Catálogo 
galego de especies ameazadas (denominado este último como  Lacerta  lepida 
no Catálogo galego). 
Afección paisaxística e visual severa. Incremento do feísmo paisaxístico. 
Prexuizos irreparables para o turismo: 
Áreas de especial interés paisaxístico afectadas. 
Lagoa de Sobrado  AEIP_07_03 Galicia Central 3.671 
Serra de  Careón  AEIP_07_07 Galicia Central 4.252 
Río Furelos  AEIP_07_06 Galicia Central 4.385 

Lagoa de Sobrado: Está bordeada de prados e dun bosque  caducifolio de 
bidueiros, amieiros, freixos, carballos e  saúcos. Na auga abunda o  nenúfar e a 
espiga de auga, formando extensas masas flotantes no verán. A lámina de auga 
cobre unha superficie aproximada de 10 hectáreas, con escasas variacións 
estacionais. 

 Veidosa, 
a Serra de  Careón constitúe un espazo natural de relevancia na zona central de 
Galicia, actuando como límite natural desta  GAP nos seus sectores este e sur.  

 e xorde da 
confluencia de diversos leitos no termo municipal de Toques, facendo este río 

forestais e madereiras da área de afección 
do proxecto como complemento das 
economías domésticas e familiares. As 
rendas do sector forestal e a importancia 
deste ao PIB da Comunidade de Galicia e 
ao desarrollo da industria da madeira foi 
obviado pola mercantil promotora. A 
estación eólica e as súas infraestruturas de 
evacuación fragmentan as explotacións 
forestais e madereiras e as agro –
gandeiras coa conseguinte perda da base 
territorial destas e a perda de 
rendementos. A fragmentación que 
produce a infraestrutura eólica resulta 
incompatible cos obxectivos da Política 
agraria comunitaria (PAC). A empresa 
promotora non avaliou os impactos do 
proxecto sobre destas explotacións 
económicas e como repercute a estación 
eólica nas economías familiares dos 
núcleos afectados. 
FALLA DE AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 
SOCIOECONÓMICOS DO COMPLEXO 
EÓLICO QUE PROMOVE A MERCANTIL 
PROMOTORA, ISTO É:  
Estación eólica de Pedrabante e 
infraestruturas de evacuación. 
Estación eólica de Berdoias e a 
infrestrutura de evacuación. 
Estación eólica de Pena do Corvo e a 
infraestrutura de evacuación. 
Estación eólica Alto dos Borrallos e a 
infraestrutura de evacuación. 
 
VULNERACIÓN FLAGRANTE  DA LEI 
7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DE 
GALICIA. 
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de fronteira entre o devandito termo e Melide. No seu curso alto atópase a 
fervenza de Brañas e xunto ao seu curso transcorre o roteiro do río Furelos, de 
gran beleza paisaxística e  confluyente cun pequeno tramo do Camiño de 
Santiago Francés. Tamén se atopa 
na súa contorna o  Roteiro dous  Megalitos, que contén un dos 
monumentos  megalíticos máis relevantes de Galicia (O Forno dos Mouros). 
En canto á  LAAT, na súa contorna inmediata (menos de 3 km) atópase o 
AEIP_07_02 de Mezonzo e pertencente ao Área Paisaxística de Galicia Central, e 
dentro dela á Comarca paisaxística Terra de Ordes e Melide- Arzua. Esta área 
resulta relevante polos seus elementos patrimoniais (BIC Iglesia de SantaMaría 
de Mezonzo e Iglesia de Mezonzo) e desde o punto de vista do medio natural, 
por atoparse dentro do ámbito do Plan de Xestión do Lobo. 
As futuras instalacións do parque localizaríanse nunha área de entre os 400 e os 
500 metros de altitude.  
Prexuizos significativos e irreparables para Espazos naturais protexidos a nivel 
internacional: As Reservas da Biosfera. 
A súa función principal é a conservación e protección da Biodiversidade. Parte 
das instalacións proxectadas atópanse 
 incluídas en duas Reservas da Biosfera: Mariñas Coruñesas e Terras  do 
Mandeo (aeroxeradores  AB5.1 ao  AB5.13) e Terras  do Miño (aeroxeradores 
AB5.14 e  AB5.15). Parte da liña de evacuación sobrevoa a  RB Mariñas 
Coruñesas e Terras  do Mandeo. 
Prexuizos significativos e irreparables para a Rede Natura 2000: 
A Rede Natura 2000 é unha rede ecolóxica creada a nivel europeo para 
conseguir manter nun estado de conservación favorable representantes de 
todos os tipos de hábitats e  taxones de flora e fauna declarados de interese 
comunitario. Os espazos que forman parte de Natura 2000 son, por unha 
banda, os Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente 
pasarán a ser Zonas Especiais de Conservación ( ZEC), designadas de acordo co 
Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE), e por outro as Zonas de Especial 
Protección para as Aves (ZEPA), establecidas en virtude das Directiva Aves 
(Directiva 2009/147/CEE). 
* Hai que ter en conta que a poligonal do parque eólico, que é a superficie 
afectada por este, comprende espazos da Rede Natura, existindo por tanto 
unha afectación directa e prexuizos significativos incompatibles coa 
conservación destes espazos. 

(COD. ES1110014). 
(COD. ES1110016), a unha distancia ao redor de 1.500 m do 

trazado da  LAAT. 

aproximadamente 6.850 km do trazado da  LAAT. 
As  ZEPAs máis próximas localízanse a escasos 25 km de distancia, polo que 
tamén están afectadas ao ficar dentro da poligonal do parque. 
Valores prioritarios  ZEC Serra  do  Careón: 
3110 Augas  oligotróficas das chairas  arenosas ( Littorelletalia  uniflorae) 
3260 Ríos de pisos de planicie a  montano con vexetación de  Ranunculion  
fluitantis e de  Callitricho- Batrachion 
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4020*  Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica  
tetralix 
4030  Brezais secos europeos 
6220* Zonas  subestépicas de  gramíneas e anuais do  Thero- Brachypodietea 
6410 Prados-xunqueiras con  Molinia  caerulea sobre chans húmidos gran parte 
do ano 
6430  Megaforbios  eutrofos  higrófilos das  orlas de chaira e dos pisos  montano 
a alpino 
6510 Prados pobres de sega de baixa altitude ( Alopecurus  pratensis,  
Sanguisorba  officinalis) 
7110*  Turberas altas activas 
7140 'Mires' de transición 
7150 Depresións en  substratos  turbosos do  Rhynchosporion 
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e  termófilos 
8220 Pendentes rochosas  silíceas con vexetación  casmofítica 
8230 Rochedos  silíceos con vexetación pioneira do  Sedo  Scleranthion ou do  
Sedo  albi- Veronicion dillenii 
91E0* Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior 
9230  Robledais galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pyrenaica 
Valores prioritarios  ZEC Río Tambre:  
3260 Ríos de pisos de planicie a  montano con vexetación de  Ranunculion  
fluitantis e de  Callitricho- Batrachion 
3270 Ríos de beiras  fangosas con vexetación de  Chenopodion  rubri  p. p. e de  
Bidention  p. p. 
4030  Brezais secos europeos 
6220* Zonas  subestépicas de  gramíneas e anuais do  Thero- Brachypodietea 
6410 Prados-xunqueiras con  Molinia  caerulea sobre chans húmidos gran parte 
do ano 
6430  Megaforbios  eutrofos  higrófilos das  orlas de chaira e dos pisos  montano 
a alpino 
6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus  pratensis,  
Sanguisorba  officinalis) 
8220 Pendentes rochosas  silíceas con vexetación  casmofítica 
8230 Rochedos  silíceos con vexetación pioneira do  Sedo  Scleranthion ou do  
Sedo  albi- Veronicion dillenii 
91E0* Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior 
9230  Robledais galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pirenaica 
Afección moi severa e incompatible co patrimonio cultural. 
Descontextualización e feísmo paisaxístico: 
B.I. C. (Ben de Interese Cultural) afectados: 
Forno dous Mouro Toques 583.464 4.762.647 
Mosteiro de Sobrado Sobrado 579.680 4.765.526 
Igrexa de Santa María de Mezonzo Vilasantar 570.461 4.767.879 
Torre de  Miraz Friol 594.307 4.774.232 
Fortaleza de San Paio Friol 596.102 4.762.293 
Igrexa de San Antolín de Toques Toques 582.933 4.758.841 
Outros bens localizados ademais elementos do Patrimonio Cultural na contorna 
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inmediata da liña de localización dos aeroxeradores:  
Cruceiro de San Cipriano.  Ciadella Sobrado 
A  Ciadella (Santa María) 
Muiño en  Santó.  Grixalba Sobrado 
Cruceiro dá Cruz dá  Zarra Sobrado  Cumbrados (San Xiao) 
Medorra de  Baluca 1 Curtis Curtis (Santaia)  
Medorra de  Baluca 2 Curtis Curtis (Santaia) 
Patrimonio directamente afectado pola liña de evacuación do parque eólico: 
Pazo de  Recelle. Mesía Mesía Mesía (San  Cristobo)  
Igrexa de Bascoi (parroquial de Santiago) Mesía Bascoi (Santiago)  
Mámoa dá Brea Abegondo Vizoño (San Pedro)  
Mámoa  do Abelar 09 Abegondo Vizoño (San Pedro)  
Castro dás  Travesas Carral  Beira  
Camiño  do norte Roteiro dá Costa: 
A gabia de evacuación do parque eólico irá paralela ao Camiño de Santiago do 
Norte nun tramo, e igualmente prodúcense cruzamentos coa liña de evacuación 
da enerxía.  
Outro patrimonio afectado: 
GA15080116  MILIARIO DÁ CRUZ DE  ZARRA. 
RE15080001 Ou  MUIÑO LANUXE.  
GA15090034 CASTRO DE  MOURENGOS.  
GA15090028 VOS CASTROS DE  CEZAR.  
RE15090005 MÁMOA  DO ABELAR 9.  
GA15047019 CASTRO DE MONTEIRO.  
RE15001003 VOS CASTROS DE  FERRÁS.  
GA15001050  CAMIÑO A Coruña-LALÍN 
GA15001036 MÁMOA  DO ABELAR 9.  
GA15021005 CASTRO DÁS  TRAVESAS /  EIRA DOUS  MOUROS.  
GA15001038 A BREA. 
Afección ao Camiño de Santiago: 
Existen catro zonas de interacción entre as infraestruturas do proxecto e o 
trazado do  Camiño de Santiago: 
ZONA 1: Estrada asfaltada (DP-8001): gabia de cableado: 
A gabia de cableado entre as máquinas 5 e 6 discorre nun tramo duns 940 
metros polo trazado do  Camiño. 
ZONA 2: Estrada asfaltada (AC-934): arranque viario. 
O arranque do vial cara á máquina 15 parte do trazado do  Camiño. 
ZONA 3: Estrada asfaltada (AC-231): liña de evacuación, tramo soterrado. 
A liña de evacuación entre os apoios 8 e 9 cruza sobre o  Camiño, coincidente 
cunha estrada asfaltada neste punto.  
O apoio 8 sitúase a uns 205 metros ao Leste do eixo da estrada pola que vai o  
Camiño, e o 9 a uns 161 ao Oeste. 
ZONA 4: O apoio 18 sitúase a uns 177 metros ao Leste do eixo da estrada pola 
que vai o  Camiño. 
PATRIMONIO INMATERIAL: SEN AVALIAR 
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 A ESCRIBENTA DAS CANAVEIRAS: EN SERIO PERIGO DE EXTINCIÓN En relación á escribenta das canaveiras e os proxectos eólicos que poidan ter algunha incidencia sobre a especie, indicar que a Xunta de Galicia, tras darse 

a sí mesma un prazo de 6 anos para facelo (desde o 2013), non chegou a determinar os perímetros de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo de extinción. A cuestión non é baladí 

porque hai unha manchea de parques eólicos que afectan a esta especie con charcas e humidais cuxo perímetro están sen determinar e a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de recuperación da subespecie 

lusitánica da escribenta, da que unicamente aparece nunha representación gráfica e fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás expensas das avaliacións que realicen as mercantís promotoras eólicas. 

Por outra banda o artigo 4 do Decreto que aproba o plan de recuperación da especie, referido a súa revisión indica que: "2. Co fin de adaptar o plan aos novos condicionantes existentes para a conservación da subespecie, 

avaliaranse os seus resultados cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das medidas de recuperación", non existindo constancia desta avaliación tras o transcurso do periodo indicado. O referido plan 

tamén indica na súa exposición de motivos que: "A aprobación deste plan executivo vincula tanto os particulares como as administracións competentes, que deben cumprir as directrices e actuacións contidas neste decreto". 

"Debido ao declive poboacional estimado e ao reducido tamaño da poboación actual, a subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras aparece recollida no anexo I do Decreto 88/2007 na categoría «en perigo de 

extinción». Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando. A catalogación dunha especie como en perigo de 

extinción implica a elaboración dun plan de recuperación cuxo fin é garantir a conservación da especie que vive en estado silvestre no territorio da Comunidade Autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas adecuadas 

que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas viables". O artigo 3 do Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta 

das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia indica: “A finalidade do plan de recuperación, de acordo cos antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a de inverter a tendencia 

demográfica regresiva da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia ata que se limite de xeito significativo o seu risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación das 

localidades de reprodución coñecidas que se perderon e unha poboación reprodutora superior a 112 parellas”. Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no Decreto do ano 2013 queda moi lonxe da realidade e a 

situación da especie é de especial gravidade. No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018 indícase a priori, que a escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar a 

dar sinais de recuperación en Galicia. A pesar da súa vulnerable situación, é unha das escasísimas especies ameazadas que conta cun plan de recuperación aprobado pola Xunta (só son 3 de 198, segundo teñen denunciado 

repetidamente varias entidades ecoloxistas). Mais os resultados dun novo censo volven advertir da necesidade de medidas efectivas. “Segundo os datos dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras en Galicia fronte 

ás case 70 censadas en 2005, o que supón unha redución de arredor do 70% en tan só 13 anos“, advirte o traballo, realizado por Emilio Martínez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José Luis Rabuñal 

Patiño, Cosme Damián Romay Cousido, Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 
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O COMPLEXO EÓLICO PREVISTO POLA MERCANTIL PROMOTORA:  

FRAGMENTACIÓN EXCESIVA DO TERRITORIO, DOS HÁBITATS E PERDA DE BIODIVERSIDADE. AUSENCIA DE AVALIACIÓN AMBIENTAL GLOBAL, SUMATIVA E ACUMULADA DO CONXUNTO DAS INFRAESTRUTURAS DO 

COMPLEXO EÓLICO. 

(IMAXES DO PROXECTO) 

 

As estacións eólicas Berdoias e Pedrabante comparten liñas de evacuación 
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As Brañas nas que se ubica a Subestación Elevadora 220 KV/30 KV 



12 
 

  

Carácter das parcelas que prevé ocupar a ST ICE Mesón do Vento, de marcado carácter agrario e con plantacións forestais 
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Localización do aeroxerador AB04: afección ás explotacións agro –gandeiras sen avaliar. O proxecto implica a perda da baseterritorial das explotacións agro –gandeiras e madereiras 

do ámbito de afección do proxecto. 

O proxecto é incompatible cos obxectivos da PAC: incremento da fertilidade dos chans, incremento das rendas do sector, incremento da produción cerealística e gandeira…etc. 
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Localización do aeroxerador AB06, con afección á terras agrarias de producción cerealística. Impacto non avaliado pola mercantil promotora. 
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Vista da localización do aeroxerador AB15 con grave afección e prexuizos irreversibles para os chans e para as explotacións forestais e madereiras do ámbito do proxecto. Impacto non avaliado pola mercantil promotora. 

Vulneración flagrante da Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia. 
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Vista xeral da localización da SET sobre un pasteiro dunha explotación agro –gandeira. 
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Vista xeral do inicio da LAT  sobre un pasteiro dunha explotación agro –gandeira. 
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Afección severa do proxecto ás explotacións agrícolas e gandeiras da súa área de afección. Vista xeral do apoio 24. 
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Vista xeral do apoio 72. A LAT sobrevoa unha explotación madereira incompatible coa liña de evacuación. Impactos non avaliados pola mercantil promotora. A importancia forestal e madereira do monte galego vén 

establecida na Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia. As explotacións madereiras constitúen fonte de ingresos e sustento fundamental das familias que residen nos núcleos rurais do ámbito de afección do proxecto 

da estación eólica. 
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Vista xeral do apoio 113 e da liña de evacuación con afección severa para as explotacións forestais da zona. 
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Vista xeral do apoio 115 e da liña de evacuación con afección severa para as explotacións forestais da zona. 
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Vista xeral do apoio 116 con afección directa a unha plantación forestal, base da economía de moitas familias 
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Vista xeral da LEAT 400 KV ICE MESÓN DO VENTO –MESÓN DO VENTO con afección severa ás terras de cultivo e ás explotacións forestais 
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Fragmentación excesiva do territorio e dos hábitats. Perda de biodiversidade. Poligonal sobredimensionada. 
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Afección severa aos núcleos de poboación e incompatibilidade da estación eólica co benestar das familias que residen neles. Impacto paisaxístico inasumible. Fragmentación agraria e perda de base territorial para as 

explotacións agro –gandeiras. 

 

 

 

 

 

 


