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Anuncio da área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de 

Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Rula, de 55  MW, situado no termo municipal de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), e a súa infraestrutura de evacuación, situada 

nos termos municipais de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas (Pontevedra). Pendente de publicación en BOE e BOP. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE 
PROXECTOS AOS EFECTOS 

DA AVALIACIÓN DE 
IMPACTO AMBENTAL 

PERTENCENTES AO MESMO 
CLÚSTER EMPRESARIAL 

Parque 
Eólico Rula 

Green Capital 
Development 
112, S.L.U. 
Praza de Gabriel 
Lodares nº 4, 
entrepranta 
02002-Albacete 

Cerdedo-Cotobade e 
Ponte Caldelas 
(Pontevedra). 
 

 
Este parque eólico 
non consta no 
Rexistro Eólico de 
Galicia. 
 

 
 
A zona presenta 
plantacións de 
piñeiro, eucaliptus e 
carballeiras 
configuradas como 
masas mixtas con 
destino industrial e 
ao sector de 
transformación da 
madeira. A empresa 
non avalía o impacto 
do proxecto na 
economía das 
familias que viven do 
sector forestal e das 
empresas que 

*Parque Eólico: 11 
aeroxeradores de 5  MW de 
potencia unitaria, 
tensión de xeración 690 V, 
elevada a 30  kV nos centros 
de transformación 
de cada aeroxerador, con 
145  m de diámetro de  rotor 
e unha altura de torre de 
127’5 metros. Termo 
municipal de Cerdedo- 
Cotobade (provincia de 
Pontevedra). 
Lonxitude das pás: 71 
metros. 
*Rede subterránea de media 
tensión de evacuación, 30  
kV: para conexión 
de cada un dos 
aeroxeradores coa 
subestación do parque. 
*Subestación elevadora de 
tensión “ Rula” 30/132  kV: 
aumentará a 
tensión ata 132  kV, para a 
evacuación a esa tensión da 
enerxía 
producida polo parque 

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: 
Afecciones en regos e arroios polo cruce con liña aérea de 
evacuación 132 kV. Afección severa e prexuizos significativos e 
irreversibles para a bosque de ribeira. 
Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas 
de especial conservación conforme á Directiva 92/43/CEE do 
Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos 
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Non poden ser 
por tanto nin eliminados, nin degradados. A normativa citada 
indica expresamente que estes hábitats deben ser conservados 
e manterse nun estado de conservación favorable. 
Val da Pereira  
Rego da Freixa 
Rego de Chan das Latas  
Río Almofrei  
Río Meniños  
Río Borela  
Regueiro de San Vicenzo 
Dentro da  poligonal do  P.E.  Rula, atópanse: 
• Rego Chan dás Latas, que circula en dirección nordés – 
suroeste, desembocando no río Almofrei que circula na mesma 
dirección e é afluente pola marxe esquerda do río Lérez. 
• Regueiro dá Freixa, o  regueiro dos  Cabaleiros e o  regueiro  
do Porto que discorren en dirección sur – norte e ceden as súas 

RELACIÓN DO PROXECTO 
EÓLICO COTO AGUADO CO 
PROXECTO EÓLICO RULA 
DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE 
PROXECTOS INDUSTRIAIS,  
UN COMPLEXO EÓLICO 
PERTENCENTE AO MESMO 
CLÚSTER EMPRESARIAL: 
NECESIDADE DE 
AVALIACIÓN AMBIENTAL 
GLOBAL DA TOTALIDADE 
DAS INFRAESTRUTURAS 
EÓLICAS 
Indica a empresa promotora 
do parque eólico Rula (de 
tramitación ministerial por 
superar os 50 MW): 
Indica a empresa 
promotora: 
“A evacuación do parque 
eólico farase mediante unha 
liña subterránea a 30  kV, de 
aproximadamente 
18.290  m de lonxitude total 
do cableado, que recollerá a 
enerxía 
xerada en cada un dos 
aeroxeradores do devandito 
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realizan 
aproveitamento 
madereiro na 
superficie da 
poligonal. 
Tamén existen 
importantes masas 
de Quercus robur 
ben illadas ou 
conformando masas 
mixtas coas especies 
madereiras citadas. 

eólico. Superficie 
aproximada de 2.550  m2. 
Termo municipal de 
Cerdedo-Cotobade 
(provincia de Pontevedra). 
Liña aérea de evacuación a 
132  kV: desde a subestación 
de “ Rula” 
ata a subestación colectora 
“Coto Augado” (30/132/220 
kV, 
subestación en tramitación 
ante a administración 
autonómica). Simple 
circuíto, un condutor por 
fase e cable de terra, cunha 
lonxitude 
aproximada de 10.600 
metros. Termos municipais 
de Cerdedo- 
Cotobade e Ponte Caldelas 
(provincia de Pontevedra). 
Os camiños alcanzarán unha 
lonxitude total de 23.565  m, 
sendo 11.880  m de camiños 
de nova construción e 
11.685  m de camiños a 
acondicionar. 

 
SUBESTACIÓN ELEVADORA 
DE TENSIÓN DE PARQUE 
EÓLICO 
A evacuación do Parque 
Eólico farase mediante unha 
rede subterránea a 30  kV e 
de aproximadamente 
18.290 metros de lonxitude 
total do cableado, dispostos 

augas ao río Lérez directa ou indirectamente. 
Afección severa ás masas de auga soterradas, acuíferos e 
captacións de auga para consumo humano e as explotacións 
agro –gandeiras da poligonal do parque: 
non avaliado pola promotora. 
Afección ás zonas protexidas de auga potable (ZPAP) lineais e 
poligonais: 
non avaliado pola promotora.  
Afección severa e prexuizos significativos para humidais, 
charcas e brañas: 
impacto non avaliado pola empresa promotora a pesar da 
existencia de charlas permanentes, lagoas e humidais. 
Afección severa a Hábitats prioritarios e de interés 
comunitario: 
4030. Brezais secos europeos 
4020* Brezais húmedos atlánticos de zona templadas de 
Ericaciliaris e Erica tetralix 
7110* Turbeiras altas activas 
8230. Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo 
Scleranthion ou doSedo albi- Veronicion dillenii 
91E0*. Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus  
9230. Bosques galaico-portugueses con Quercus robur e 
Quercus pyrenaica. 
3170* Alianza: Cicendion 
Especies: Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Illecebrum 
verticillatum, Isolepis pseudosetacea, Juncus tingitanus, Kickxia 
cirrhosa, Radiola linoides, Ranunculus batrachioides subsp. 
brachypodus, Ranunculus longipes, Sedum lagascae, Trifolium 
ornithopodioides. 
9230 Alianza: Quercion pyrenaicae. Especies: Genista falcata, 
Physospermum cornubiense, Quercus pyrenaica. 
4090 Alianza: Ulici europaei-Cytision striati. Especies: 
Adenocarpus anisochilus subsp. anisochilus, Cytisus 
commutatus, Cytisus ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 
8230 Alianza: Thero-Airion. Especies: Aira caryophyllea subsp. 
multiculmis, Aira praecox, Apera 
Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á 
Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora 

parque e conduciraa ata 
a subestación de evacuación 
“ Rula". Nela emprazarase 
un transformador de 
potencia 
de 60  MVA, cunha relación 
de transformación de 
30/132  kV, e de aí 
mediante unha 
liña aérea de alta tensión de 
132  kV, cunha lonxitude 
aproximada de 10.600  m, 
conducirase 
 ata a subestación colectora 
" Coto Augado". A está 
subestación colectora 
evacuará, ademais do 
parque eólico de  Rula, o 
parque eólico denominado 
"Coto 
Augado" e os parques 
eólicos “ Anduriña”, “ 
Zudreiro” e “Monte de  Pé”, 
existindo un 
acordo de cooperación 
entre as empresas de cada 
un dos parques eólicos. 
Nesta 
subestación colectora 
emprazarase un 
transformador de potencia 
cunha relación de 
transformación 
de 132/220  kV, e de aí 
mediante unha liña aérea 
de alta tensión de 220 
kV, de 10.630  m de 
lonxitude aproximada, 
conducirase ata o punto de 
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en 12.440 
m de gabia, que recollerá a 
enerxía xerada en cada un 
dos aeroxeradores do 
devandito parque e 
conduciraa ata unha nova 
subestación pertencente ao 
parque eólico 
denominada “SET  Rula” 
cunha relación de 
transformación de 30/132  
kV. Desde esta subestación 
levará ata a subestación 
colectora mediante unha liña 
eléctrica aérea 
de 132  kV, e desde esta 
subestación colectora 
conectarase á Rede de 
Transporte 
Eléctrica mediante unha liña 
eléctrica aérea de 220  kV á 
subestación "Tomeza" 220 
kV pertencente a REE. 
Ocupa unha superficie 
aproximada de 2.550  m2. 
A situación onde se pretende 
situar a SE  Rula 30/132  kV é 
no Termo 
Municipal de Cerdedo-
Cotobade, provincia de 
Pontevedra. 

 
LIÑA  AÉREA DE 
EVACUACIÓN 132 kV SET PE 
RULA – SET 
COLECTORA COTO AGUADO 
10 apoios + pórtico. 
Lonxitude: 10, 6 Km entre os 

Silvestres. 
“Artigo 2 
1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a 
biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e 
da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados 
membros ao que se aplica o Tratado. 
2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva 
terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, 
nun estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e 
das especies silvestres da fauna e da flora de interese 
comunitario”.  
Afección á Rede Natura 2000: 
(ZEC) Río Lérez (ES1140001) 
ZEC Serra do Cando (ES1140014) 
ZECs como a Enseada de San Simón (10 km), Río Tea (14 Km) e 
Serra do Candán (22 km). 
ZEPA Complexo intermareal Umia -O Grove, A Lanzada, punta 
Carreirón e lagoa Bodeira (ES0000087).  
(ZEC) Río Lérez (ES1140001) 
O río  Lérez, foi declarado pola  Union Europea como Lugar de  
Interés Comunitario no ano 2014. Este espazo é recoñecido 
pola Xunta de Galicia como Zona de Especial  Conservación 
(ZEC) e como Zona de Especial Conservacion dos Valores 
Naturais (ZEPVN) e conta cunha superficie 150  hectareas. 
Este espazo protexido esta situado no tramo baixo do  río  
Lérez ata a súa desembocadura na ría de Pontevedra, 
atravesando os concellos de Pontevedra,  Campolameiro e 
Cerdedo – Cotobade. 
Atópanse dentro deste espazo diferentes habitats incluídos 
dentro do Anexo I da Directiva 92/43/CEE: Esteiros (1130),  ríos 
de pisos de planicie a  montano con  vexetacion de  
Ranunculion  fluitantis e de  Callitricho- Batrachion (3260), 
Zonas  subestepicas de  gramineas e anuais do  Thero- 
Brachypodietea (6220 B), Prados con  molinias sobre substratos  
calcáreos ,  turbosos ou  arcillo- limónicos (Molinion  caeruleae) 
(6410),  Megaforbios  eutrofos  higrófilos das  orlas de chaira e 
dos pisos  montano a alpino (6430), Prados pobres de sega de 
baixa altitude (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba  officinalis) 
(6510), Pendentes rochosas  siliceas con  vegetacion  

conexión coa 
rede de transporte na 
subestación “Tomeza 220  
kV”, pertencente a REE. 
A Subestación colectora 
“Coto Augado” e a liña de 
alta tensión que une esta 
con 
a subestación “Tomeza 220  
Kv” non se inclúen no 
alcance deste proxecto, 
sendo 
estes proxectos 
independentes que se van a 
tramitar de forma 
autonómica a través da 
Xunta de Galicia. 
O número de expediente co 
que se está tramitando o 
parque eólico “Coto 
Augado” é o  IN408A 
2019/54 mentres que a  LAT 
220  kV, que une este con 
a Subestación “Tomeza 220  
Kv” é obxecto dun proxecto 
independente próximo a 
tramitarse ante a Xunta de 
Galicia”. 
 
FRAGMENTACIÓN DO 
TERRITORIO E DOS 
HÁBITATS, PERDA DE 
BIODIVERSIDADE: 
Ademais das estacións 
eólicas da agrupación de 
empresas (clúster) con 
intereses no ámbito 
xeográfico desta estación 
eólica cómpre a avaliación 
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municipios Cerdedo –
Cotobade e Ponte Caldelas. 
A orixe da Liña Aérea será o 
pórtico da SET “ Rula” 
30/132  kV, desde onde 
se chegará cunha lonxitude 
aproximada de 10.600  m a 
SET Coto Augado 
30/132/220  kV, 
pertencente ao parque 
eólico Coto Augado. Este 
parque, Coto Augado, é 
obxecto dun 
proxecto independente 
tramitado #ante a Xunta de 
Galicia co expediente  
IN408A 2019/54). 

 
SET COLECTORA COTO 
AGUADO 30/132/220 kV 
Dita subestación non é 
alcance do presente 
proxecto e estase 
tramitando o seu proxecto a 
través da Xunta de Galicia, 
baixo 
expediente  IN408A 
2019/54. 
A subestación eléctrica 
colectora Coto Augado 
30/132/220  kV é unha 
subestación 
elevadora de tensión, cunha 
relación de transformación 
desde os 30/132  kV ata 
os 220  kV, servindo como 
ligazón entre as liñas de 
evacuación de varios 

casmofitica (8220),  Rochedos  silíceos con  vexetacion pioneira 
do  Sedo- Scleranthion ou do  Sedo  albi- Veronicion  dillenii 
(8230), Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus 
excelsior (Alno- Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae) 
(91E0),  Carballeiras galaico-portugueses con  Quercus  robur e  
Quercus  pyrenaica (9230). 
Dentro das especies protexidas segundo o Anexo II da Directiva 
92/43/CEE atópanse invertebrados como o Lucanus  cervus, o  
Elona  quimperiana ou a  Macromia  splendens, anfibios como a  
Chioglossa  lusitanica, o  Discoglossus  galganoi ou aLacerta 
schreiberi e mamíferos como a londra ( Lutra  lutra), o Galemys  
pyrenaicus e diferentes morcegos (Rhinolophus  
ferrumequinum,  Rhinolophus  hipposideros,  Myotis  myotis).  
SERRA  DO  CANDO (ES1140014) 
Serra  do  Cando foi declarada pola Unión Europea como Lugar 
de Interese Comunitario no ano 2014. 
Este espazo é recoñecido pola Xunta de Galicia como Zona de 
Especial Conservación (ZEC) e como Zona de Especial 
Conservación dos Valores Naturais (ZEPVN) e conta cunha 
superficie 5.458 hectáreas. 
Este espazo protexido está situado na zona centro – suroeste 
de Galicia, próxima ao nacemento do río Lérez e o río Avia 
(afluente do Miño) e abarca parte dos concellos de Cerdedo – 
Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz. 
Atópanse dentro deste espazo diferentes hábitats incluídos 
dentro do Anexo I da Directiva 92/43/CEE: Augas estancadas,  
oligotróficas ou  mesotróficas con vexetación de  Littorelletea  
uniflorae e/ou Isoeto- Nanojuncetea (3130), Ríos de pisos de 
planicie a  montano con vexetación de  Ranunculion  fluitantis 
e de  Callitricho- Batrachion (3260),  Brezais húmidos atlánticos 
de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica tetralix (4020),  
Brezais secos europeos (4030), Zonas  subestépicas de  
gramíneas e anuais do  Thero- Brachypodietea (6220 B), Prados 
con  molinias sobre substratos  calcáreos ,  turbosos ou  arcillo- 
limónicos (Molinion  caeruleae) (6410),  Megaforbios  eutrofos  
higrófilos das  orlas de chaira e dos pisos  montano a alpino 
(6430), Prados pobres de sega de baixa altitude ( Alopecurus  
pratensis,  Sanguisorba  officinalis) (6510),  Turbieras altas 
activas (7110), Mires de transición (7140), Depresións de 

ambiental conxunta, 
sumativa e global de todos 
os parques eólicos, 
instalacións de conexión e 
liñas de evacuación. Por 
outra banda, hai que ter en 
conta a presencia doutras 
infraestruturas que 
igualmente fragmentan os 
hábitats como as estradas: 
N-541, PO-234, EP-0401, EP-
0401, EP-0401, EP-0407,… 
Outras liñas de MT-BT, 
infraestruas de Enagás, o 
gasoduto de Pontevedra –
Amoeiro, antenas de 
telefonía…etc. e non 
avaliadas pola mercantil 
promotora. 
Os Parques  eolicos mais 
próximos ao  PE  Rula e 
o súa  LAAT son os 
seguintes: 
-  PE  Portovidros 
-  PE Dous Cotos. 
-  PE Coto Carballal 
-  PE Serra  do  Cando 
Sen embargo, a mercantil 
promotora indica respecto a 
estes: 
“Todos ellos fuera del 
perimetro de analisis de 
sinergias establecido 
(10km)”, polo que obvia a 
súa avaliación ambiental 
sinérxica, acumulada e 
sumativa dos impactos, a 
pesar da gran afección 
paisaxística que producen. 
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parques eólicos e 
a SE de a rede de transporte 
Tomeza 220  kV, pertencente 
a Rede Eléctrica de España. 
Por tanto, esta subestación 
de ligazón, actúa á vez como 
subestación colectora da 
enerxía xerada por outros 
parques eólicos que se 
pretenden instalar na zona, 
existindo un acordo de 
cooperación entre eles. 
Trátase dunha subestación 
que conta con tecnoloxía 
convencional ( aparamenta 
illada ao aire en parque de 
intemperie), composta de: 

kV, para a entrada da  LAT 
132  kV SET  PE  Rula – SET 
Colectora Coto Augado. 

kV, para a entrada da 
evacuación doutros parques 
eólicos. 

Transformación, para elevar 
a tensión de evacuación de 
132  kV a 220 
kV. 

kV, para a entrada da 
evacuación doutros parques 
eólicos. 

Transformación, para elevar 
a tensión de evacuación de 
30  kV a 220 
kV. 

substratos  turbososo do Rhynchosporion (7150), 
Desprendementos mediterráneos occidentais e  termófilos 
(8130), Pendentes rochosas  silíceas con vexetación  
casmofítica (8220),  Rochedos  silíceos con vexetación pioneira 
do  Sedo- Scleranthion ou do  Sedo  albi- Veronicion  dillenii 
(8230), Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus 
excelsior (Alno- Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae) 
(91E0),  Carballeiras galaico-portugueses con  Quercus  robur e  
Quercus  pyrenaica (9230). 
Dentro das especies protexidas  segun o Anexo II da Directiva 
92/43/CEE e en diferentes estados de  conservación, poden 
atoparse  invertebrados como o Lucanus  cervus), o Elona  
quimperiana ou a  Oxygastra  curtisii, anfibios como a 
Chioglossa  lusitanica, o  Discoglossus  galganoi ou a Lacerta  
schreiberi e mamíferos como a Lutra  lutra, o Galemys  
pyrenaicus e diferentes  morcegos como Rhinolophus  
ferrumequinum,  Rhinolophus  hipposideros,  Myotis  myotis,  
Myotis  emarginatus,  Myotis bechsteinii,  Barbastella  
barbastellus.  
Afección severa á Avifauna: 
Circus Pygargus  
Corvus corax  
Parus caeruleus  
Streptopelia turtur  
Tyto alba alba  
Oxigastra curtisi  
Cerambyx  
Macromia splendens  
Salamandra lusitanica  
Myotis myotis  
Oryctolagus cuniculus  
Galemys pyrenaicus  
Arvicola sapidus  
Rhinolophus hipposideros  
Salmo trutta  
Chondrostoma arcasii  
Angulla anguilla  
Timon lepidus 
Buteo buteo. 

Así por exemplo, indica a 
mercantil promotora: “Los 
efectos sinérgicos a analizar 
han sido los siguientes: usos 
del suelo, vegetación, 
paisaje, fauna, 
Red Natura y otros espacios 
protegidos de interés, ruido, 
salud humana y cambio 
climático”. 
Sen embargo, non avalía o 
impacto socioeconómico 
que para as economías das 
familias que habitan os 
núcleos rurais do ámbito de 
afección do proxecto, vai a 
ter o feito de que as granxas 
perdan base territorial á 
costa das infraestruturas 
eólicas ou que as 
explotacións madereiras e 
forestais deixen de ter a 
rendibilidade económica 
actual e potencial por mor 
dun complexo eólico que 
promove un clúster. 
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tensión de 220  kV, para 
evacuar a enerxía no punto 
de conexión da Rede, que é 
a SE de Tomeza 220  kV (REE) 
Ocupa unha superficie 
aproximada de 6.875 m². 
A situación onde se pretende 
situar a SE Coto Augado 
30/132/400  kV é no 
Termo Municipal de Ponte 
Caldelas, provincia de 
Pontevedra. 

 
LIÑA AÉREA 220 kV SET 
COTO AGUADO – SET 
TOMEZA 
10.635 metros de lonxitude. 
 
 
 
 

Falco tinnunculus. 
Circaetus gallicus. 
Gyps fulvus. 
Ardea cinerea (pelacaniforme). 
Asio otus. 
Phylloscopus collybita (paseriforme) 
Circus cyaneus. 
Neophron percnopterus entre outras especies. 
Accipeter gentilis, Accipiter nisus, Caprimulgus europeaus, 
Falco subbuteo, Lullula arborea, Pernis apivorus, Sylvia undata, 
Anthus pratensis, Anthus trivia lis e Oenanthe oenanthe e 
algunhas especies de quirópteros (Barbastella barbastellus, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros e 
Myotis sp.). 
Doutra banda, convén destacar que o  ambito de  actuación do 
parque  eólico, en concreto a LAAT, atópase dentro do  área de  
distribución potencial do  escribano palustre, de acordo coa 
definición do Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se 
aproba o Plan de  Recuperación da  subespecie  lusitanica do  
escribano palustre (Emberiza  schoeniclus  L. subsp. lusitanica  
Steinbache). Considérase  área de  distribución potencial a 
aqueles humidais costeiros que poidan ser empregados polo  
escribano palustre como  área de descanso durante 
movementos dispersivos ou entre as  areas de de  distribución 
actual, ou ben  épocas diferentes ás de cría, en especial 
durante o inverno. A  delimitación inclúe os humidais con  
vexetación palustre de gran porte presente entre a  línea de 
costa e 15 km cara ao interior. 

 NO RELATIVO Á AVALIACIÓN AMBIENTAL DO 
PROXECTO EÓLICO SOBRE A ESCRIBENTA DAS CANAVEIRAS, 
EN PERIGO DE EXTINCIÓN: 
En relación á escribenta das canaveiras e o proxecto eólico A 
Rula, que ten 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 ou incluso complexos eólicos como é este caso, que 
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afectan a esta especie con charcas, brañas e humidais cuxo 
perímetro están sen determinar, como é o presente caso, 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 como 
é este caso. 
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 
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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. 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. 
Ademas, a zona de afección atópase en “Zona 2” do Plan de  
Xestión do Lobo de Galicia. 
A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats 
das especies producindo prexuizos signifitcativos para unha 
especie de marcado carácter territorial. Os lobos son 
TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo no que non 
estean abertos a aceptar elementos novos, serán eliminados. O 
70% dos lobos que morren por causas naturais o son por esta 
causa. O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida 
Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en 
Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no 
Anexo II “Especies de fauna estritamente protexidas”, 
constando as prohibicións correspondentes no seu art. 6. 
Este Convenio debe o seu valor a tres características 
fundamentais: o seu carácter xeneralista, a concepción da lista 
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única de especies e a incorporación da política conservacionista 
na planificación económica, especialmente no relacionado coa 
protección dos hábitats (artigos 3 e 4). 
O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade establece a protección para todas as especies 
amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de 
Berna, ratificado por España, polo que en caso de non ter dita 
consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das 
obrigacións derivadas do Convenio de Berna, e da subseguinte 
Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha especie 
protexida e de interese comunitario como o Lobo. 
Unha especie  típica deste  hábitat é a  lacerta  vivípara: 
Non podemos considerar que sexa estritamente unha especie 
ameazada, xa que pode ser mesmo localmente abundante, 
pero a vinculación con hábitats moi específicos fai que a 
distribución desta especie sexa descontinua e que algunhas 
poboacións sexan moi vulnerables ás alteracións dos seus 
biótopos característicos. 
VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE 
MONTES DE GALICIA. 
O monte é un sector estratéxico na economía galega que 
contribue a mitigar o cambio climático e á descarbonización da 
economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil 
promotora non avalía o impacto da estación eólica e as súas 
infraestruturas de evacuación (obxecto dun proxecto 
independente promovido por un Clúster de empresas), sobre 
o benestar das familias dos núcleos habitados e o posible 
éxodo poboacional que se pode dar derivado da manchea de 
estacións eólicas que hai no territorio e outras infraestruturas, 
que dificultan a vida no rural e a sustentabilidade e viabilidade 
das explotacións forestais e agro – gandeiras (fomentando o 
feito coñecido como despoboamento do rural ou España 16 
baleirada). 
A este respecto debera informar a Dirección Xeral Xeral de 
Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de 
Galicia e á luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 
7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso 
forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro 
da superficie afectada pola poligonal do parque eólico, en 
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tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida 
lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera emprego 
estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de 
Kioto e realiza unha contribución importante ao PIB galego. 

 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 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. 
Afección paisaxística moi severa e incompatible cos valores 
obxecto de protección. Feísmo paisaxístico. 
A mercantil promotora obvia a normativa da Paisaxe de Galicia 
e o Convenio europeo da Paisaxe. Tanto no municipio de 
Cerdedo-Cotobade como en Ponte Caldelas pódense atopar 
gran cantidade de vales e formacións  montañosas. As altitudes 
son moi variadas, desde os 80 m do Monte  As  Culcas 
(Tenorio), ata os 722 m de  Coirego, na parroquia de 
Corredoira. 
Indica a mercantil promotora: 
“A calidade  paisajistica da contorna inmediata ao  PE  Rula 
pode considerarse media-baixa”. Sen embargo, e segundo o 
Convenio europeo da Paisaxe os obxectivos de calidade 
paisaxística determínaos a Administración tras ter en conta as 
aspiracións da cidadanía e este conseidera o espazo afectado 
polo proxecto como un espazo de alto valor paisaxístico, polo 
que o proxecto carece de licencia social. 
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Feísmo paisaxístico e grave afección ao turismo. 
En  2019, Cerdedo – Cotobade contaba cun total de 25 
aloxamentos  turísticos cun total de 165 prazas e, no caso de 
Ponte Caldelas,  existian 23 establecementos cunha capacidade 
total de 286 prazas. 
Afección severa ao patrimonio arqueolóxico e cultural. 
Descontextualización e degradación do patrimonio cultural. 
En canto ao patrimonio, destacar o importante patrimonio  
artístico existente nos municipios afectados polo proxecto, 
destacando en ambos os casos gran cantidade de restos 
arqueolóxicos en forma de petróglifos,  mamoas ou gravados 
rupestres. 
No caso de Cerdedo – Cotobade, inventariáronse mais de 150 
petróglifos que poden ser atribuídos tanto á Idade do Ferro 
como á Idade de Bronce, con motivos abstractos e 
xeométricos. Os máis  característicos pola súa singularidade 
atópanse nas parroquias de San Xurxo de Sacos e  Viascon, 
pero poden atoparse mostras de arte rupestre repartidos por 
todo o municipio. 
• Outeiro  do  Lombo dá Costa (San Xurxo de Sacos). Trátase do 
conxunto de petróglifos de mais de 30  m2 con preto de 20 
rocas gravadas con motivos circulares e  cuadrupedos. Xunto 
coa estación de  Festans, esta zona constitúe unha das zonas 
mais interesantes do Noroeste da  Peninsula. Entre todo o 
conxunto destacan especialmente dous elementos: 
Laxe dás Rodas (gran  tamaño e ao redor de cincuenta 
combinacións de  círculos concéntricos e numerosos  cérvidos 
de  pequeno  tamaño) e Laxe  do Cuco (rocha plana con figuras 
de  cérvidos, combinacións circulares e  cazoletas) 
• Gravados rupestres de  Fentans (San Xurxo de Sacos). 
Conxunto de case 300 gravados, sobre os que destacan tres: 
Pedra dás  Ferraduras, Laxe dos  Cebros e Couto  do  Rapadoiro. 
◦  Pedra dás  Ferraduras. Sobre a parte superior desta rocha 
atópase representado un dos mellores exemplos de pegadas de  
cérvidos e  bóvidos, que parecen camiñar en conxunto ata 
crear unha  combinación de  círculos  concéntricos. 
◦ Laxe dos  Cebros. Nesta rocha destaca o seu diseño en forma 
de  laberinto cunha gran cazoleta central, ao redor do cal se 
observan varios  cérvidos e combinacións circulares. Esta 
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mostra presenta unha particularidade posto que todas as 
figuras parecen estar unidas entre si 
◦ Couto  do  Rapadoiro. Atópase localizado sobre unha  
pequena rocha. Poden observarse catro combinacións 
circulares e na seu parte inferior distínguese unha imaxe que  
podría representar a un  idolo, unha  combinación circular e un  
cérvido cunha figura humana que parece estar  feríndoo. 
• Petróglifos de  Viascon. Dentro do conxunto de arte rupestre 
de  Viascon, destacan os seguintes: 
◦ Portela dá Laxe.  
◦ Laxe dás Rodas  do  Lombo dá Costa. Destaca nesta rocha a  
combinacion de grandes circulos con  pequenas figuras  
zoomorfas, que só poden apreciarse ben baixo unha adecuada  
iluminacion. 
◦ Laxe dás  Coutadas. Trátase dun conxunto de gravados sobre 
roca de granito de gran medio, na que poden apreciarse tanto 
representacións de  cérvidos como  círculos concéntricos. 
•  Porteliña dá Corte (Aguasantas). Esta  estación componse de 
cinco rochas moi  próximas entre se nas que poden observarse 
preto de vinte combinacións circulares e un cuadrúpedo. 
Ademas dos petróglifos, destacan dous castros: o Coto de  
Castrodiz, é un castro romano que se atopa a 631 metros de 
altura e sobre o que se o levantou posteriormente un forte 
medieval e a Cruz  do Castro en Carballedo, sobre o que se 
asenta un xacemento  arqueoloxico da Idade do Ferro e da  
Época Romana  Tardía, formado por varios recintos fortificados 
e distintos elementos etnográficos, entre os que destaca o 
Muíño de Vento de Laredo. 
Os petróglifos e gravados rupestres mais significativos, foron 
declarados como Bens de  Interes Cultural (BIC) polo Consello 
de la Xunta de Galicia, destacando  así aqueles bens mobles, 
inmobles e inmateriais máis singulares do municipio. 
GA36012076 Gravado rupestre Castro dá  Cividade: " Pedra 
dous  mouros  ou  Eira dous  mouros" Sacos (San Xurxo)  
Barbeitos 
Gravado rupestre  Tamonde: "A  Laxa. Veiga  do Chan" 
Tomonde (Santa Maria) Tomonde  
- Petróglifo  Carballeira de San Xusto Sacos (San Xurxo) San 
Xurxo  
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GA36012073 Petróglifo  As  Laxas.  
GA36012024 Gravado rupestre: Laxe  do Cuco en Outeiro  do 
Cuco Sacos (San Xurxo) San Xurxo  
- Gravado rupestre Monte dá Rocha: " Montino" Tenorio (San 
Pedro)  Viascon  
- Gravado rupestre " Xeira dous  mouros" Tenorio (San Pedro) 
Covas 
Gravado rupestre Monte dá Rocha: "Laxe dás  Chaves de San 
Pedro" Tenorio (San Pedro) Covas 
Monumento 
GA36012038 Gravado rupestre Fonte  do Lagarto " Pedra  do 
Coto  do Outeiro" Tenorio (San Pedro)  
Gravado rupestre  Churumal: " Pedra redonda dás  Cuadas dúas  
Mouros" Carballedo (San Miguel)  
Gravado rupestre "Monte Pedreira" Carballedo (San Miguel)  
GA36012036 Gravado rupestre Osta "Laxe dás  coutadas"  
Viascon (Santiago) A Costa 
GA36012035 Gravado rupestre Atalaia: "Portela dá Laxe"  
Viascon (Santiago) O  Valiño 
Gravado rupestre " Pedra  do  Lombo dá Costa" Sacos (Santa 
Maria) A Vila de  Abaixo 
GA36012124 Gravado rupestre  Fentans: Sacos (San Xurxo)  
"Pedra  do Outeiro dá  Mo. Laxe dá Casa dá  Vella"  
Gravado rupestre "Laxe dá  portela dá Crus" Sacos (Santa 
Maria) San Xurxo 
GA36012010 Gravado rupestre  Fentans: "Coto dá casa  vella" 
Sacos (San Xurxo)  
GA36012017 Gravado rupestre  Fentans: " Pedra dás  
Ferraduras " Sacos (San Xurxo)  
Gravado rupestre  Fentans: "Laxe  do Coto dá  Brana" Sacos 
(San Xurxo)  
GA36012011 Gravado rupestre  Fentans: "Laxe  do  Cebros" 
Sacos (San Xurxo)  
Gravado rupestre  Fentans: "Laxe dá Portela de Rozas  Vellas" 
No caso do concello de Ponte Caldelas, os restos  arqueolóxicos 
atopados tamén son moi relevantes e dous dos gravados 
atopados foron incluídos no inventario de BIC. 
Gravado rupestre “Tomada de Martinez. Mato dos  Couselos.  
Pedra dos  Couselos” 
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GA36043024 Gravado rupestre: “Coto dás  sombrinas. Outeiro  
do  Pío. Outeiro de  Siribela” , Touron (Santa Maria).  
O área arqueolóxica de Touron, supón un importante 
xacemento  arqueolóxico con máis de 15  hectáreas de  
extensión, distribuídas en cinco estacións rupestres que inclúen 
tanto gravados como outros fitos culturais. Os traballos 
desenvolvidos en  Touron permitiron documentar evidencias 
dun posible poboado na Idade de Bronce. 
Os seus petróglifos caracterízanse pola súa especial 
orixinalidade, podendo atoparse  cazoletas,  zoomorfos (cos  
característicos cervos) ou  esvásticas. Desde o punto de vista da 
súa composición pode diferenciarse entre petróglifos sinxelos 
cos  característicos  concéntricos con cazoletas interiores e 
outros mais complexos con conxuntos  heteroxéneos de 
motivos  xeométricos e naturalistas. 
Do mesmo xeito que ocorre en Cerdedo – Cotobade, Ponte 
Caldelas conta cun importante patrimonio cultural con igrexas, 
capelas,  cruceiros,  petos de ánimas e pazos. 
Os bens patrimoniais que se atopan dentro do  polígono de  
actuación do proxecto do parque  eólico (zona de estudo A): 
•  Mámoa de  Abeleiras (Sacos). Integrado por unha  mámoa 
con  coraza e un complexo tumular formado por varias 
estruturas. A primeira trátase dun  túmulo que aproveita unha  
pequena costa  semiesférica. A segunda está formada por un 
conxunto de  pequenas pedras tombadas dispostas a modo 
circular e a terceira consiste nun  túmulo de reducidas 
dimensións cos restos dunha  cámara  megalítica posiblemente 
con corredor. 
As tres estruturas  están  circundadas por un  semicírculo  
petreo de  caracteristicas similares á de segunda estrutura. 
•  Capela  do  Anxo dá  Garda (O Cadavo Sacos) 
• Campo de Anta e  mámoa de Anta: Integrado por un  túmulo 
cunha  coraza  granitica e un grupo de  ortostatos no seu 
interior, cunha  camara cuadrangular en forma de  cista. Xunto 
cun conxunto de pedras que apenas sobresaen do chan, con 
forma oval. 
Estes elementos atópanse na área de influencia do vial de 
servizo do  RUL08 (pista preexistente), que a mercantil 
promotora prevé acondicionar como parte do proxecto. 
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• Petróglifos de  Val de Pereira  
•  Estivada 
En canto aos bens patrimoniais que se atopan dentro do  
polígono de  actuación do proxecto do parque  eólico (zona de 
estudo  B): 
A mercantil  non  avaliou os elementos patrimoniais en relación 
ao trazado da  LAAT. 
 
Dado o rico patrimonio cultural e paisaxístico do ámbito de 
afección do proxecto (a poligonal do parque) debérase 
solicitar informe ao Consello da Cultura Galega sobre o grao 
de compatiblidade deste e a riqueza paisaxística da área co 
conxunto de infraestruturas eólicas que afectan aos 
municipios implicados e que prevé promover o clúster de 
empresas que menciona a mercantil promotora. 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: Sen avaliar. 

 

IMAXE DO REXISTRO EÓLICO DE GALICIA. NON CONSTA A EXISTENCIA DO PE A RULA 
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O sistema eléctrico de media tensión permite conducir a enerxía eléctrica xerada desde cada aeroxerador ata a subestación transformadora a construír e pertencente ao parque eólico 

denominada “Rula” 30/132  kV e de aí mediante unha liña aérea de alta tensión de 132  kV ata a Subestación Colectora Cota Augado, e desde esta subestación mediante unha liña 

aérea de alta tensión de 220  kV, ata a Subestación de transporte Tomeza 220  kV, pertencente a Rede Eléctrica de  Espana. 

Tanto a subestación colectora de Coto Augado, como a liña aérea de evacuación SET Coto Augado-SET Tomeza, de 220  kV, non son obxecto do presente documento. OUTRO 

PROXECTO INDEPENDENTE. 
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Para levar a cabo esta evacuación de enerxía, entran en xogo distintas instalacións eléctricas que poderemos separar en: 

 

 

“Rula” 30/132  kV. 

 

estación do punto de conexión colectora Coto Augado 30/132/220  kV. PROXECTO INDEPENDENTE, en trámite ante a Xunta de Galicia, con expediente IN408A 2019/54. 

PROXECTO INDEPENDENTE, PRÓXIMO A PRESENTAR ANTE A XUNTA DE GALICIA 

Un clúster é unha agrupación de empresas interrelacionadas que traballan nun mesmo sector industrial e que colaboran estratexicamente para obter beneficios comúns. O clúster 

do que forma parte a mercantil que promove o proxecto eólico A Rula debera presentar para a avaliación ambiental a totalidade dos parques eólicos e das instalacións de conexión 

que conforman o complexo eólico que pretende desarrollar. 
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RELACIÓN DE PARCELAS DO MUNICIPIO DE PONTE CALDELAS AFECTADAS POLA LAT 132 kV 

LAAT 132 KV -v9 
Polígono 4 Parcela 2 
PE DA MOA. PONTE CALDELAS (PONTEVEDRA) 

Localizacion 

747.826 m2 
 

Más información de la parcela 

INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES  
36043A004000020000JO 
Agrario | | 
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LAAT 132 KV - v10 (ao lado da parcela Coto dos Infernos) 
Polígono 4 Parcela 1 
PE DA MOA. PONTE CALDELAS (PONTEVEDRA) 
524.016 m2 
 

Más información de la parcela 

INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES  
36043A004000010000JM 
 

 

NUCLEOS DE POBOACIÓN DISTANCIA APROXIMADA (m)  
A Anta 1400 m  
A Chan 2250 m  
A Igrexa 1840 m  
O Outeiro 1880 m  
Rebordelo 3600 m  
Doade 2430 m  
O Cadavo 2070 m  
Distancia a cada núcleo en liña recta desde o punto central do polígono no que se situarán os  aeroxeradores (non desde estes). Datos proporcionados polo proxecto. 

**Artigo 59 da Lei 7/2012, de 12 de xuño. Cambio de uso forestal  
1. O cambio de uso forestal dun monte, cando non veña motivado por razóns de interese xeral, e sen prexuízo do disposto no artigo 28.2 desta lei e da normativa ambiental aplicable, 
terá carácter excepcional e requirirá informe favorable do órgano forestal e, de ser o caso, do titular do monte.  
2. A Administración forestal competente poderá regular un procedemento máis simplificado para a autorización do cambio de uso naquelas plantacións forestais temporais para as 
cales se solicite unha reversión a usos anteriores non forestais.  
3. En terreos afectados por incendios forestais, non se poderá producir un cambio de uso en trinta anos. Con carácter singular, poderanse acordar excepcións sempre que, con 
anterioridade ao incendio forestal, o cambio de uso estiver previsto:  
a) Nun instrumento do planeamento previamente aprobado.  
b) Nun instrumento do planeamento pendente de aprobación se xa foi obxecto de avaliación ambiental favorable ou, de non ser esta esixible, se xa foi sometido ao trámite de 
información pública.  
c) Nunha directriz de política agroforestal que recolla o uso de pastos ou agrícola extensivo en montes incultos ou en estado de abandono que non estean arborados con especies 
autóctonas.  
 
DECRETO 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia.  
4.2.4.3. Parques eólicos.  
DX.20. Os proxectos mediante os cales se materialicen os parques eólicos atenderán ás seguintes directrices:  
As liñas de evacuación cara á rede de transporte planificaranse de forma conxunta co parque eólico, procurando buscar os mellores trazados, de acordo cos criterios sobre liñas 

eléctricas. Dentro das AEIP delimitadas no Catálogo das paisaxes de Galicia, estudarase a viabilidade de soterrar as liñas de evacuación. 
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RELACIÓN DO PROXECTO EÓLICO COTO AGUADO CO PROXECTO EÓLICO RULA 
DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE PROXECTOS INDUSTRIAIS 

UN COMPLEXO EÓLICO PERTENCENTE AO MESMO CLÚSTER EMPRESARIAL: NECESIDADE DE AVALIACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DA TOTALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EÓLICAS  
Indica a empresa promotora do parque eólico Rula (de tramitación ministerial por superar os 50 MW):  
“A evacuación do parque eólico farase mediante unha liña subterránea a 30 kV, de aproximadamente 18.290 m de lonxitude total do cableado, que recollerá a enerxía xerada en cada 
un dos aeroxeradores do devandito parque e conduciraa ata a subestación de evacuación “ Rula". Nela emprazarase un transformador de potencia de 60 MVA, cunha relación de 
transformación de 30/132 kV, e de aí mediante unha liña aérea de alta tensión de 132 kV, cunha lonxitude aproximada de 10.600 m, conducirase ata a subestación colectora " Coto 
Augado". A está subestación colectora evacuará, ademais do parque eólico de Rula, o parque eólico denominado "Coto Augado" e os parques eólicos “Anduriña”, “ Zudreiro” e “Monte 
de Pé”, existindo un acordo de cooperación entre as empresas de cada un dos parques eólicos. Nesta subestación colectora emprazarase un transformador de potencia cunha relación 
de transformación de 132/220 kV, e de aí mediante unha liña aérea de alta tensión de 220 kV, de 10.630 m de lonxitude aproximada, conducirase ata o punto de conexión coa rede de 
transporte na subestación “Tomeza 220 kV”, pertencente a REE.  
A Subestación colectora “Coto Augado” e a liña de alta tensión que une esta con a subestación “Tomeza 220 Kv” non se inclúen no alcance deste proxecto, sendo estes proxectos 
independentes que se van a tramitar de forma autonómica a través da Xunta de Galicia.  
O número de expediente co que se está tramitando o parque eólico “Coto Augado” é o IN408A 2019/54 mentres que a LAT 220 kV, que une este con a Subestación “Tomeza 220 Kv” é 

obxecto dun proxecto independente próximo a tramitarse ante a Xunta de Galicia”. 
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CARACTERIZACIÓN DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO REALIZADA POLA EMPRESA PROMOTORA NO PROXECTO: 

ZONA DE ESTUDO A (PE  Rula) 

O estudo da  vexetación presente na zona de  actuación, denominada Zona A (correspondente coa  poligonal do  P.E.  Rula), atendendo especialmente ás zonas afectadas polos 

elementos do parque (Aeroxeradores e viais principalmente), pode resumirse do seguinte modo: 

Pártea norte da  poligonal, concretamente na contorna do  RUL-01 correspóndese con zona de matogueira, sendo o  Ulex  europaeus,  Ulex  minor e Erica  cinerea as especies máis  

características da mesma. 

A contorna do  RUL-02 caracterízase por ser unha zona con presenza de matogueira diseminada e rochedos. 
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Pola súa banda, as  areas de influencia do  RUL-03, o  RUL-04 e o  RUL-05 correspóndense na súa totalidade con zonas de matogueira. 

Nas  áreas de influencia do  RUL-06, o  RUL-07 e o  RUL-08, correspóndense novamente cunha ampla zona de matogueira. 

Na área de influencia do  RUL-09 atopámonos matogueira e especies  arbóreas. As coordenadas exactas de  localización do aeroxerador,  corresponderíanse con matogueira baixa, xa 

que as plantacións de  eucaliptus atópanse mais ao norte de onde se sitúa est4e. Na parcela hai dúas  áreas con presenza de carballeiras, unha ao  NE do  RUL-09, fóra do  área de 

influencia dos elementos estruturais do parque e os seus viais e unha ao  S do mesmo, que non se  veria afectada, xa que os viais concordan nesa zona cos preexistentes (sen embargo, 

ambas as dúas ficarían dentro da  poligonal do parque e por tanto afectadas). 

A  área de influencia do  RUL-10 correspóndese coa presenza de especies  caducifolias e moi diseminadas na zona na que se sitúa o aeroxerador e matogueira. Trátase concretamente 

de plantacións de piñeiral  maderable. 

Novamente, no caso do  área de influencia do  RUL-11 atopámonos principalmente con matogueira, concretamente na zona na que se sitúa o aeroxerador. Nese mesma parcela, 

concretamente ao norte, existe unha  plantacion de  eucaliptus de 37487 m2 e unha zona de carballeiras que se vería tamén afectada polo proxecto. 

ZONA DE ESTUDO  B (trazado  LAAT) 

O estudo da  vexetación actual presente na zona correspondente ao trazado da  LAAT e a súa área de influencia, pode resumirse do seguinte modo: 

A contorna do  Vértice 1 do trazado da  Liña, correspóndese coa zona de Carballedo. O  aérea analizada caracterízase pola presenza de matogueira, existindo, ao sur do trazado unha  

plantación de piñeiral  madeirable, que se vería directamente afectada pola instalación. 

No caso do  Vértice 2 e a súa contorna, na paraxe de “Monte  Coirego” a  vexetación correspóndese  con matogueira e pastos, existindo ao  NE e ao E da  ubicacion do mesmo senllas 

plantacións de  Eucaliptus. 

A análise da contorna dos  vértices 3 e 4 do trazado da  LAAT, situados no “Lugar de Anta”, trátase dunha zona de matogueira rodeada de plantacións de plantacións de  Eucaliptus. O 

primeiro dos vértices sitúase nunha zona de matogueira, e o segundo nunha das plantacións de  Eucaliptus anteriormente  sinaladas. 

A zona de estudo que se corresponde co  vértice 5 do trazado, o “Lugar de  Esperina” presenta plantacións de  Eucaliptus principalmente, con  áreas de matogueira ao  NE e E do 

mesmo. 

A  análise da contorna do  vértice 6, na zona do  Foxo (Cotobade), coincide cunha carballeira que limita ao sur co camiño que une Os  Martices (Cotobade) co Loureiro (Cotobade). 

A zona de estudo da contorna do  vértice 7, situada na zona de  Cornas, correspóndese con pradería. 

En canto á  afección do proxecto no  Concello de Ponte Caldelas, analizouse a contorna dos dous  vértices finais (Vértice 8 e  Vértice 9-Final) do trazado da  LAAT nas zonas de “Pé dá 

Moa” e de “A Costa”,  así como a súa  area de influencia. En ambos os casos, trátase de extensións de matogueira. 
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Os medios predominantes son a matogueira, afloracións rochosas, carballeiras  asi como as plantacións de  eucaliptus e piñeiro madeirable xa que moitas familias dependen das 

plantacións forestais e do sector da madeira. 

Prados.- Como consecuencia das explotacións agro –gandeiras que constitúen o medio de vida de moitas das familias das zonas mais próximas ao límite entre os municipios de  

Cercedo-Cotobade e Ponte Caldelas, atópanse ocupadas por pastos. Neste caso, a área de estudo da zona de  Cornas, concretamente. 

• Matogueira-pasteiro: A comunidade vexetal que compón esta unidade é similar á da matogueira  mesoxerofilo, pero coa peculiaridade de que se poden atopar exemplares de  Ulex 

europaeus,  Ulex  minor,  Chamaespartum  tridentatum, Erica  umbellata, Erica  cinerea, Daboecia  cantabrica ou  Calluna  vulgaris  acompanadas dunha gran cantidade variedades 

herbáceas ( Avenula  sulcata,  Alchemilla  angustiserrata,  Cirsium  filipendulum,  Festuca  spp., Agrostis  curtisii, etc). 

• Matogueira con  rochedo: Os municipios obxecto de estudo e, concretamente, as  áreas afectadas polo proxecto do  PE  Rula e as súas infraestruturas anexas, presentan unha ampla 

extensión de matogueira na que adoitan aparecer  intercalados  afloramientos rochosos, ocupando esta unidade mais da metade de ambos os concellos.  

Piñeirais: Estas unidades de  vexetación están compostas por  Pinus  Pinaster e  Pinus Radiata, mesturadas con especies de  Quercus  robur ou  Salix. 

Eucaliptal: Estas unidades de  vexetacion  estan constituídas principalmente por plantacións de  Eucaliptus  globulus,  acompanado nalgunha  ocasion por Piñeiro  pinaster e algún 

individuo illado de especies frondosas. Trátase xeralmente de plantacións ordenadas e aliñadas adicadas á rendibilidade económica da que viven moitas familias na área de afección do 

proxecto. 

O monte e as plantacións de piñeiros e eucaliptus constitúen o medio de vida de moitas das familias que viven e residen nos núcleos de poboación afectados polos parques eólicos que 

promove o Clúster de Green Capital Development. 
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IMAXE PARCIAL DAS POLIGONAIS DO COMPLEXO EÓLICO QUE PROMOVE O CLÚSTER DE GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 
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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. 

“A enerxía eólica, na súa consideración de renovable, é dicir, na súa condición de enerxía procedente dunha fonte inesgotable, e en atención ao seu carácter de limpa, ao non producir 

efectos contaminantes á atmosfera, é un activo que debe ser impulsado/estimulado desde os poderes públicos. Que isto sexa así non implica que a súa implantación sexa totalmente  

inocua. En efecto, a instalación de aeroxeradores supón servidumes, cargas inevitables para a contorna, o medio natural, a paisaxe e o hábitat no que se localizan, que en parte devén 

transformado non só como consecuencia do impacto visual producido pola existencia dos aeroxeradores, senón tamén como resultado das infraestruturas que eses elementos requiren, 

como son os camiños de acceso e as liñas de evacuación. 

Esta alteración ambiental dos perfís dos horizontes, esta  deseconomía, debe ser reparada ...”. 

Artigo 1. Obxecto. 

A presente lei ten por obxecto regular no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia: 

a) A planificación do aproveitamento da enerxía eólica mediante a elaboración do Plan sectorial eólico de Galicia. 

Artigo 2. Definicións. 

Para os efectos de interpretación da presente lei teranse en conta as seguintes definicións: 

1. Parque eólico: instalación de produción de electricidade a partir de enerxía eólica, constituída por un ou varios aeroxeradores interconectados  eléctricamente con liñas propias, que 

comparten unha mesma estrutura de accesos e control, con medición de enerxía propia, así como coa obra civil necesaria. 

2. Plan sectorial eólico de Galicia: instrumento de ordenación do territorio, de incidencia supramunicipal, cuxo obxectivo é o de regular e ordenar a implantación territorial de parques 

eólicos. O Plan sectorial eólico de Galicia integra as diferentes áreas de desenvolvemento eólico (ADE) para garantir unha adecuada inserción das infraestruturas e instalacións dos 

parques eólicos no territorio. 

3. Área de desenvolvemento eólico (ADE): espazo territorial, delimitado en coordenadas  UTM e comprendido dentro do ámbito do Plan sectorial eólico de Galicia, susceptible de acoller 

a un ou a varios parques eólicos dedicados á actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial. 

4. Aeroxerador: conxunto mecánico instalado nun parque eólico composto esencialmente de  zapata, torre, pas e  góndola que transforma a enerxía eólica do vento en enerxía eléctrica 

mediante  rotores de pas que, a través dun sistema de transmisión mecánico, viran o  rotor dun xerador convertendo a enerxía mecánica  rotacional en enerxía eléctrica. 

5. Instalacións de conexión: segundo defínese no artigo 30 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, 

comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, enténdese por instalacións de conexión de centrais de xeración aquelas que 

sirvan de ligazón entre unha ou varias centrais de xeración de enerxía eléctrica e a correspondente instalación de transporte ou distribución, incluíndo liñas e subestacións. 

6.  Poligonal de delimitación dun parque eólico: área efectivamente afectada pola instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución. 



28 
 

A PREVALENCIA dá protección ambiental do Artigo 2 da  Lei 42/2007,  do 13 de  decembro,  do Patrimonio Natural e dá  Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta  lei: 

f) A prevalencia dá protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e vos  supostos básicos dá  devandita prevalencia”. 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada 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.  Hai hábitats prioritarios e hábitats de interese comunitario pero ambos vos  dous tipos gozan dá protección  do  artigo 2  desta directiva,  isto  é: 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos 

Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos hábitats naturais 

e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario. 

Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas de especial conservación conforme á Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación 

dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Non poden ser por tanto nin eliminados, nin degradados. A normativa citada indica expresamente que estes hábitats deben ser 

conservados e manterse nun estado de conservación favorable. 

A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO NATURAL E DA BIODIVERSIDADE. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos ecosistemas para o benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  geodiversidad mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para ese 

fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como as particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e 

mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeolóxica e da paisaxe (…). 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia. 

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 
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Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España

Lacerta vivipara Jacquin, 1787. Lagartija de turbera
Sargantana vivípara (cat.), sugandila bizierrulea (eusk.), lagartixa das brañas (gal.)

Ejemplar de Plá de Beret (Val d’Aràn, Lleida)

La lagartija de turbera es el reptil euroasiático que presenta una distribución geográfica más amplia,
extendiéndose desde el extremo occidental de Europa (Galicia, Irlanda) hasta la isla Sakhalin, y latitudi-
nalmente desde el norte de España hasta rebasar los 70º N en Escandinavia. Las poblaciones del norte
ibérico representan el extremo sudoccidental de distribución de la especie (PÉREZ-MELLADO, 1997i). En
Pirineos alcanza 2.400 m de altitud, mientras que en la Cordillera Cantábrica apenas alcanza los 2.000 m,
debido a la escasez de biotopos favorables en altitudes elevadas. En el sector centro-oriental de la región
cantábrica existen numerosas poblaciones en cotas bajas e incluso en localidades costeras (BEA, 1985a),
mientras que en el sector occidental de Asturias y en Galicia la lagartija de turbera se encuentra en zonas
más elevadas e interiores y presenta una distribución más discontinua.

Se han descrito diferencias entre poblaciones en rasgos morfológicos, bioquímicos y cariológicos, pero
no manifiestan suficiente entidad o coherencia geográfica para que sean el fundamento de subespecies gene-
ralmente aceptadas (PÉREZ-MELLADO, 1997i; SURGET-GROBA et al., 2001). A pesar de la continuidad de la
distribución de Lacerta vivipara a lo largo de todo el eje pirenaico-cantábrico, algunos estudios recientes
han puesto de manifiesto la existencia de un cierto nivel de diferenciación genética entre las poblaciones de
la Aquitania y el Pirineo centro-oriental, por una parte, y las de la vertiente sur de los Pirineos occidentales
y la región cantábrica, por otra (GUILLAUME et al., 2000; CASTROVIEJO et al. 1970) han descrito diferencias
en coloración y diseño entre las poblaciones pirenaicas y las de la Cordillera Cantábrica.

La lagartija de turbera se encuentra frecuentemente en turberas, bordes de arroyos y herbazales o
matorrales circundantes, praderas húmedas, bordes de hayedos, y otras formaciones caracterizadas por
una elevada humedad del sustrato y buena cobertura de vegetación herbácea y arbustiva (CASTROVIEJO

et al., 1970; GRENOT & HEULIN, 1990). La vinculación de la lagartija de turbera con medios húmedos
parece tener una base fisiológica, ya que las tasas de pérdida de agua por evaporación pulmocutánea son
más elevadas en esta especie que en otros lacértidos (GRENOT & HEULIN, 1990).

La mayor singularidad de las lagartijas de turbera ibéricas, que se extiende también a la vertiente
norte de los Pirineos y la Aquitania francesa, estriba en el modo de reproducción, ya que constituyen el
sector principal de un núcleo de poblaciones ovíparas, que presentan sin embargo un grado de embrio-
génesis intrauterina inusualmente avanzado entre los lacértidos ovíparos (BRAÑA et al., 1991). Estas
poblaciones están aisladas del resto del amplísimo área de distribución de esta especie, en que el modo
generalizado de reproducción es el viviparismo lecitotrófico (PANIGEL, 1956; BRAÑA, 1986; BRAÑA & BEA,
1987; HEULIN, 1988). El reciente descubrimiento de otro pequeño núcleo de poblaciones ovíparas en Eslo-
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venia (MAYER et al., 2000; HEULIN et al., 2000) confirma la predicción de que las poblaciones ovíparas esta-
rían ubicadas con mayor probabilidad en el borde meridional del área de la especie (BRAÑA, 1986).

No podemos considerar que sea estrictamente una especie amenazada, ya que puede ser incluso
localmente abundante, pero la vinculación con hábitats muy específicos hace que la distribución de la
lagartija de turbera sea discontinua y que algunas poblaciones sean muy vulnerables a las alteraciones de
sus biotopos característicos. En el límite occidental de la distribución ibérica existen poblaciones aisladas
(el ejemplo extremo sería la de la Sierra del Xistral) que merecen protección específica (GALÁN, 1999a).

Florentino Braña & Antonio Bea

Referencias más significativas
BEA (1985a); BRAÑA (1986); BRAÑA & BEA (1987); BRAÑA et al. (1991); CASTROVIEJO et al. (1970);

GALÁN (1999) GRENOT & HEULIN (1990); GUILLAUME et al. (2000); HEULIN (1988); HEULIN et al.
(2000); MAYER et al. (2000); PANIGEL (1956); PÉREZ-MELLADO (1997i); SURGET-GROBA et al. (2001).

Lacerta vivipara
Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios: Casi amenazada NT.

Factores de amenaza: Alteración de las zonas húmedas a las que están asociadas. Poblaciones aisladas en todo el oeste de su distribucion.

Características biológicas relevantes para su conservación: Estrechamente ligada a las turberas juncales, praderas húmedas, etc.

Poblaciones amenazadas: Poblaciones aisladas particularmente vulnerables en Galicia, Sierra de Xistral y Sierra de Os Ancares, Lugo.

Otros expertos consultados: L. J. Barbadillo, P. Galán & I. Martínez-Solano.

FICHA LIBRO ROJO

Lagartija de turbera
Lacerta vivipara
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Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018
Reed bunting Emberiza schoeniclus lusitanica census in Galicia 2018
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 Os censos de aves son unha ferramenta 
empregada de xeito habitual para o coñecemento das 
súas poboacións (BIBBY, 2000, 2002). Cada grupo de 
aves require unha metodoloxía de censo adaptada a 
unha serie de variables, tamén no caso de facerse censos 
dunha especie ou subespecie en concreto. No caso de 
aves catalogadas como en perigo de extinción, como é o 
caso da escribenta das canaveiras nidificante no occidente 
ibérico (Emberiza schoeniclus lusitanica Steinbacher, 1930) 
(Decreto 88/2007 e RD 139/2011, de 4 de febreiro) os 
censos aportan datos fundamentais para determinar o 
estado no que se atopan os seus efectivos e, en caso de 
facerse con regularidade e axeitadamente, permiten avaliar 
as súas tendencias poboacionais (JOHNSON et al., 2006). 
No primeiro censo de E. schoeniclus reprodutora en España 
(ano 2005; ATIENZA, 2006) faise unha descrición da 
metodoloxía empregada. En 2015, dez anos despois, 
realizouse o primeiro censo ibérico de E. schoeniclus, cunha 
metodoloxía de censo lixeiramente distinta no caso de 
Galicia (MONRÓS et al., 2018). Xulgouse necesario volver 
censar a especie en territorio galego en 2018 para obter 
unas novas cifras coas que contextualizar os resultados de 
2005 e 2015. 
 A falta de recursos materiais e humanos provocou 
que a metodoloxía empregada no censo de 2018 fose algo 

 Bird census are a commonly used tool for the 
knowledge of  their populations (BIBBY, 2000, 2002). 
Each group of  birds requires a census methodology 
adapted to a series of  variables, also in the case of 
census of  a specific species or subspecies. In the case 
of  birds classified as endangered, as the common reed 
bunting of  Western Iberia (Emberiza schoeniclus lusitanica 
Steinbacher, 1930) (Decreto 88/2007 and RD 139/2011, 
of   Febrery, 4rd) the censuses provide fundamental data 
to determine their population size and, If  they are done 
regularly and properly, they can evaluate their population 
trends (JOHNSON et al., 2006). In the first census 
of  E. schoeniclus breeding in Spain (ATIENZA, 2006) a 
description of  the methodology used is made. In 2015, 
ten years later, the first Iberian census of  E. schoeniclus was 
carried out, with a slightly different census methodology 
in the case of  Galicia (MONRÓS et al., 2018). It was 
considered necessary to  evaluate the population of  the 
species in Galician territory in 2018 to obtain new figures 
to contextualize the results of  2005 and 2015.
 Due to the scarcity of  human and material 
resources, the methodology used in the 2018 census  
was somewhat simpler than that of  the 2005 and 2015 
censuses. In this way, wetlands with  past presence of 
E. schoeniclus lusitanica were censused, using for several 
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máis sinxela que a dos censos de 2005 e 2015. Deste xeito, 
censáronse as zonas húmidas con presenza antiga de E. 
schoeniclus lusitanica empregando para varias das zonas 
húmidas censadas reproducións de cantos de individuos 
deste taxón. As visitas ás diferentes localidades variaron 
en número, sendo como mínimo dunha e como máximo 
catro, se ben a lagoa de Traba visitouse en 44 ocasións ao 
longo da tempada de cría e o canaval do Anllóns arredor 
de 20. Neste último punto efectuáronse anelamentos unha 
vez á semana ao longo da tempada de cría. Realizáronse 
transectos con paradas de escoita e observación para 
detectar individuos da subespecie nas diferentes zonas 
húmidas. Con respecto a censos previos, cómpre salientar 
a experiencia dos autores coa especie e o bo coñecemento 
das localidades censadas, polo que o censo de 2018 pode 
considerarse correcto. 
 No presente censo de 2018 contabilizáronse 
entre 17 e 20 parellas da especie en Galicia, todas elas nas 
provincias da Coruña e Pontevedra. O reparto segundo 
zonas húmidas e provincias resúmese nas táboas 1 e 2. 
 A pesares de contar cun plan de recuperación 
dende maio de 2013, a tendencia de E. schoeniclus lusitanica 
segue a ser negativa en Galicia. 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 (táboa 
3).

 En 2015, no cadro do censo Ibérico para a especie, 
en Portugal censáronse entre 60 e 63 parellas en seis zonas 
húmidas (MONRÓS et al., 2018) pero, debido á falta de 
recursos materiais e humanos, quedaron amplos sectores 
de humidais axeitados sen censar, polo que estimaron 
en 85-89 parellas os efectivos reprodutores en Portugal. 

wetlands  recordings of  bircalls from individuals of  this 
taxon. Visits to different locations varied in number, 
with at least one and a maximum of  four, although the 
Traba lagoon was visited in 44 occasions throughout 
the breeding season and the Anllóns reedbed around 
20. In this last point, there was a ringing station with 
weekly visits throughout the breeding season. There were 
transects with listening and observing stops to detect 
individuals from the subspecies in the different wetlands. 
With respect to previous censuses, it is necessary to 
emphasize the experience of  the authors with the species 
and the good knowledge of  the surveyed localities; taking 
into account these reasons the census of  2018 can be 
considered correct.
 In the present 2018 census, between 17 and 20 
breeding pairs of  the species in Galicia were recorded, 
all of  them in the  A Coruña and Pontevedra provinces. 
The division according to wetlands and provinces is 
summarized in tables 1 and 2.
 Despite having a recovery plan since May 2013, 
the population trend of  E. schoeniclus lusitanica continues 
to be negative in Galicia. According to the available data, 
there would be 20 breeding pairs in Galicia compared to 
almost 70 censused in 2005, which represents a reduction 
of  around 70% in just 13 years (table 3).
 In 2015, in the framework of  the Iberian census 
for the species,  between 60 and 63 breeding pairs were 
recorded in six portuguese wetlands (MONRÓS et 
al., 2018) but, due to the lack of  material and human 
resources, large areas of  suitable wetlands were not 
surveyed, so they estimated 85-89 breeding pairs in 
Portugal. Bearing in mind that Portugal's data is three 
years old and the tendency in this country is also negative, 
the global current population estimate for the taxon E. 
schoeniclus lusitanica  would not exceed 110 breeding pairs.
 Although 2018 results for Galicia are better than 
those for 2015, they can not be interpreted as a positive 
population trend of  the species because, unlike that of 
2015, the 2018 census was exhaustive and carried out by 
the best experts of  the species and its Galician breeding 
sites. After twenty years without nesting records of  the 
species at the Doniños lagoon (Ferrol),  the confirmed 
breeding of  the species at this site must be emphasized. 
On the contrary, it was not observed in other ancient 
breeding areas in wetlands on the far north of  Coruña 
and Lugo, such as San Xurxo, Pantín, Ortigueira or 
Ribadeo. This latter result becomes more relevant 
considering the extinction of  the species in the entire 
Cantabrian coast (MONRÓS et al., 2018), which leaves 
the northern distribution limit of  E. schoeniclus lusitanica at 
the A Frouxeira lagoon (Valdoviño).
 It must be also highlighted the capture for ringing 
of  three individuals at the breeding season in the Brañas 
de Laíño (Dodro) (Table 4).

Táboa 1. Datos de censo de E. s. lusitanica na provincia da Coruña en 2018.
Table 1. Census records of  E. s. lusitanica  in Coruña province in 2018.

Táboa 2. Datos de censo de E. s. lusitanica na provincia de Pontevedra en 2018.
Table 2. Census records of  E. s. lusitanica in Pontevedra province in 2018.

Zona húmida Concello Coordenadas Estima (parellas)

Wetland Council Coordinate
couple number 

estimate
Lagoa da Frouxeira Valdoviño 43.598, -8.158         6-7
Lagoa de Doniños Ferrol 43.492, -8.315      1

Canaval do Anllóns Cabana de Bergantiños /
Ponteceso 43.238, -8.898 0

Lagoa de Traba Laxe 43.184, -9.047         3-4
Pontenafonso (Esteiro
do Tambre) Serra de Outes / Noia 42.828, -8.878         2

Lagoa de Vixán Ribeira 42.540, -9.021         0
Brañas de Laiño
(canavais do Ulla) Dodro 42.708, -8.712                1-2

TOTAL A Coruña 13-16

Zona húmida Concello Coordenadas Estima (parellas)

Wetland Council Coordinate
couple number 

estimated
Brañas do Redondo e
Pedra Barca (canavais
do Ulla)

Valga 42.704, -8.714             0

Xunqueira do Umia Cambados / Ribadumia 42.505, -8.800 0

A Lanzada / O Recón Sanxenxo / O Grove 42.445, -8.870 0

Salcidos              
(Esteiro do Miño) A Guarda 41.905, -8.846         4

TOTAL Pontevedra 4
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En conxunto para o taxón E. schoeniclus lusitanica a estima 
actual, tendo en conta que os datos de Portugal son de hai 
tres anos e a tendencia neste país tamén é negativa, non 
superaría as 110 parellas.
 Aínda que os resultados de 2018 para Galicia son 
mellores que os de 2015, non se poden interpretar como 
un aumento dos efectivos reprodutores da especie pois, 
ao contrario que en 2015, o censo de 2018 foi exhaustivo 
e realizado polos mellores coñecedores da especie e 
das súas localidades galegas de cría. Compre salientar a 
recuperación da lagoa de Doniños (Ferrol) coma localidade 
de cría confirmada, logo de vinte anos sen detectarse. 
Pola contra non foi observada noutras zonas húmidas 
de reprodución histórica polo extremo norte coruñés e 
lucense, coma San Xurxo, Pantín, Ortigueira ou Ribadeo. 
Este dato cobra maior relevancia se o sumamos á súa 
extinción na totalidade da cornixa cantábrica (MONRÓS 
et al., 2018), que deixa o límite norte da distribución de E. 
schoeniclus lusitanica na localidade da Frouxeira (Valdoviño).
 Compre salientar tamén a captura para 
anelamento de tres individuos na época de cría nas Brañas 
de Laíño (Dodro) (táboa 4).

 Á vista dos resultados obtidos sobre a evolución 
da poboación de E. schoeniclus lusitanica en Galicia, os 
autores recomendan:
1. Unha xestión conxunta do taxón entre Galicia e 
Portugal.
2. A dotación dos recursos humanos e materiais precisos 
para unha implementación completa e eficaz do plan de 
recuperación da especie aprobado en Galicia.
3. A restauración do hábitat das súas localidades de cría 
coñecidas a unha situación o máis parecida posible á 
existente na segunda metade do século XX.
4. Ter en conta a experiencia de aneladores, ornitólogos 
e naturalistas coñecedores do taxón dentro do plan de 
recuperación.

 As a conclusion, in view of  the results obtained 
on the evolution of  the E. schoeniclus lusitanica population 
in Galicia, the authors recommend:
- To implement a joint management of  this taxon between 
Galicia and Portugal.
- To provide the necessary human and material resources 
for a complete and effective implementation of  the 
recovery plan of  the species approved in Galicia.
- To restore the habitat in the known breeding locations 
to a situation as close as possible to that existing in the 
second half  of  the 20th century.
- To take into account the expertise of  ringers, 
ornithologists and naturalists in the recovery plan of  the 
taxon.

Táboa 3. Datos de censo de E. s. lusitanica en Galicia de 2005 a 2018.
Table 3. Census records of  E. s. lusitanica in Galicia from 2005 to 2018.

Ano de censo Estima de parellas
Zonas húmidas con 

presenza
Fonte

Census year
estimated number of 

couples 
Wetlands with 

presence
Bibliography

2005 62-68 13 Atienza, 2006
2007 55-56 11 Arcea, 2008

2015 11-12 5 Monrós et al. , 2018

2018 17-20 6 Presente traballo

 Anela/Ring Min. Med. Amb. ICONA Madrid Sexo/Sex  idade/age data/date
 L39244 femia EURING 4 01/06/2018
1L39245 macho EURING 4 12/06/2018
1L39246 macho EURING 4 12/06/2018

Táboa 4. Individuos de Emberiza schoeniclus lusitanica anelados nas brañas de Laiño (Dodro) polo Grupo de Anelamento Anduriña en 2018
Table 4. Emberiza schoeniclus lusitanica specimens ringed in Brañas de Laiño (Dodro) by Grupo de Anelamento Anduriña in 2018
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