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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Parque 
eólico 
Castrove 

Parque Eólico 
Cadaval e 
Ventoso, S.L. 

Meis, Barro, 
Pontevedra e Poio, ubicado 
no oeste da provincia de 
Pontevedra. 
O parque proxéctase nas 
parroquias de Nogueira, Meis 
e San Tomé de Nogueira no 
municipio de Meis, en Curro 
no municipio de Barro, en 
Poio no municipio de Poio e 
en Campañó no municipio de 
Pontevedra. 
 
A área que define a  poligonal 
ten unha superficie de 587,27 
Ha. 
Parte da  poligonal esténdese 
fóra do ADE de Castrove, 
situándose dentro da 
envolvente formada pola 
franxa paralela de 500  m ás  
ADEs, permitido pola 
disposición 
transitoria segunda, apartado 
1, na redacción actual da 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. 

Montes veciñais en man 
común afectados: 
Meis: 

Número de aeroxeradores 
4 modelo Siemens Gamesa 
SG-170 
Potencia nominal unitaria 
(kW) 6.000 
Potencia total instalada ( 
MW) 24,00 
Altura do buxeiro ( m) 115 
Diámetro do  rotor ( m) 170 
Área barrida 22.697 m2 
 
Estímase unha lonxitude 
total de 5.300  m de viais 
novos e a acondicionar a 
executar. 
 
A subestación ocupará 
unha superficie de 
aproximadamente 75x75  
m2 na que se situará o 
parque de intemperie, o 
edificio de control, os viais 
e zonas de acceso e 
estacionamento, así como 
espazo libre suficiente para 
posibilitar a ampliación 
cunha nova posición de 
transformación para a súa 
cesión á compañía 
distribuidora da zona. 

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: 
O río Rons pasa pola parroquías de Campañó e de Alba (Santa María), polo lugar de San 
Caetano, e por prados e bosques de ribeira. A partir de San Caetano pasa a formar parte 
do río Gándara, que desemboca nas marismas de Alba e xa co nome de Gándara 
desembocan na maior zona húmida do municipio de Pontevedra: as marismas de Alba, 
que forman parte do parque da Xunqueira de Alba. 
Afección severa a algúns afluentes do río Umia como o Saiar, o Lobeira e pola dereita o 
río Canón e o  rego  Armenteira que  drenan toda o cara norte do Monte Castrove. 
Tamen resultan afectados varios regos innominados que a promotora obvia. Cómpre por 
tanto, a realización dun estudo hidrolóxico serio e rigoroso e tamen un estudo 
hidroxeolóxico que garanta a non afección aos acuíferos e o mantemento da calidade 
das masas de auga. 
Afección severa ás masas de auga soterradas, acuíferos e captacións de auga para 
consumo humano e as explotacións: 
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 charcas 
permanentes, lagoas e humidais nos montes afectados. 
A empresa promotora recoñece a importancia das plantacións forestais do ámbito de 
afectación do proxecto, pero obvia o impacto socioeconómico do proxecto sobre as 
mesmas e sobre a economía dás familias que viven e habitan nos núcleos rurais 
afectados: 
“Un área muy importante de la zona de estudio se encuentra dedicada a usos forestales, 
aunque estos aprovechamientos se iniciaron en períodos diferentes. Podemos distinguir, 
en el área del parque eólico, fundamentalmente repoblaciones de pino (Pinus pinaster)”. 
Prexuizos significativos para os núcleos de poboación afectados e afección severa ao 
benestar dás familias que viven, traballan e residen neles: 
impactos obviados pola mercantil promotora. 
Vulnerabilidade e risco de incendios: 
A área afectada polo proxecto sufriu incendios no pasado, feito non avaliado pola 
mercantil promotora, polo que a recalificación urbanística que pretende a promotora 



MONTES CANETA, CALIÑAS E 
PEDRA 
VENTOSA, PE REDONDO E DE 
BATAN 
Poio: 
MONTES CASTROVE, ESCUSA, 
DO CASTRO, DE 
VILAR E MONTECELO/ SAN 
XOAN DE POIO 
Pontevedra:  
MONTE CASTROVE E 
MONTECELO 

non é posible. 
Falla de avaliación da relevancia do sector forestal segundo a Lei 7/2012, de 28 de 
xuño: 
O monte e as plantacións constitúen o medio de vida de moitas das familias que viven e 
residen nos núcleos de poboación afectados 
Prexuizos significativos para o Lobo. Plan de Xestión do Lobo de Galicia.  
O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. 
Falla de avaliación por parte da promotora. Hai que ter en conta que a corta de 
matogueira e a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. 
Non se siguen os criterios dos expertos que indican: 
“• Recoméndase que na fase de planificación dun novo parque eólico (fase proxecto) 
consúltense as fontes dispoñibles acerca da presenza de mandas de lobos na zona. Desta 
maneira, tendo en conta os requirimentos da especie e o que se coñece do efecto dos 
parques eólicos sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos 
negativos sobre este cánido. 
• É conveniente que durante a planificación dun parque eólico identifíquense as 
principais manchas de vexetación arbustiva e evítese, na medida do posible, a súa 
fragmentación e destrución”. 
A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo 
prexuizos significativos 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 9 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. 
Afección á Rede Natura 2000. Ausencia dun estudo das repercusións sobre a RN. 
ENIL XUNQUEIRA DE ALBA ao sueste da instalación, a  ZEC e  ZEPVN RÍO LÉREZ, ao sueste 
da a instalación e o  ZEC,  ZEPVN E  ZEPA COMPLEXO  INTERMAREAL UMIA-O Grove A 
LANZADA, PUNTA  CARREIRÓN E  LAGOA  BODEIRA ao oeste da instalación. 
Prexuizos significativos e irreparables para 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  
91E0*. Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus  
9230. Bosques galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pirenaica 
Afección severa e incompatible coa avifauna: 
•  Pernis  apivorus 
•  Circus  pygargus 
•  Circus  cyaneus 
•  Circaetus  gallicus 
•  Falco  peregrinus 
•  Lullula  arborea 
•  Caprimulgus  europaeus 
•  Alcedo  athis 
•  Lanius  collurio 
• Sylvia  undata 
Inclúense no Decreto 88/2007, do Catálogo Galego de especies ameazadas, modificado 
polo Decreto 167/2011, como especies “Vulnerables” ANEXO II, as seguintes: 
•  Alosa  alosa 
•  Chioglossa  lusitanica 
• Ra  iberica 
•  Myotis  myotis 
•  Rhinolophus  hipposideros 
•  Rhinolophus  ferrumequinum 
•  Circus  pygargus 
•  Circus  cyaneus 
Impacto severo sobre o patrimonio cultural. Descontextualización do patrimonio. 
Os elementos do patrimonio etnográfico na contorna arquitectónica dentro da área 
de 200  m de prospección afectadas polo ámbito das obras proxectadas serían a  ermida 
e Castelo de Monte Castrove (viario de acceso a aeroxerador  CAS01) e o vial de acceso 
ao parque que estaría dentro do ámbito da mámoa de Monte Escusa. 
http://patrimoniogalego.net/index.php/19794/2012/05/ermida-e-castelo-do-monte-
castrove/ 
Campañó é unha parroquia rica en restos arqueolóxicos, tras o achado de petróglifos e 
cerámicas. Nela hai un poboado castrexo, o castro de Campañó. Moitos cruceiros 
espállanse polo seu territorio, a meirande parte situados no antigo sitio de Bartram, 
durante o século XVI. A comezos do século XVII certas terras da parroquia foron aforadas 
polo arcebispo de Compostela, Maximiliano de Austria. 

http://patrimoniogalego.net/index.php/19794/2012/05/ermida-e-castelo-do-monte-castrove/
http://patrimoniogalego.net/index.php/19794/2012/05/ermida-e-castelo-do-monte-castrove/


Prexuizos significativos e incompatibles coa promoción e catalogación do Camiño de 
Santiago como Patrimonio da Humanidade: 
O camiño de Santiago, "Camiño Portugués", máis próximo sitúase a máis de 3,5 km ao 
leste das infraestruturas proxectadas do Parque Eólico Castrove. 
Afección paisaxística severa e incompatible coa presencia dunha estación eólica: 
* Mirador Monte Castrove: Trátase da máxima altura da península do Salnés, en Meis, 
cos seus modestos 609 metros, proba da suavidade do relevo, final do  escalonamiento 
que en Galicia descende desde as súas lonxitudes Este. 
Nun día claro son moi bonitas as vistas sobre a ría de Arousa, a península do Salnés e as 
ladeiras do suroeste, onde se atopa (monte  Escusa) o campo de Golf de Meis, e máis 
abaixo o mosteiro  bernardo da  Armenteira. 
No alto do Castrove hai asadores, bancos, mesas e unha área recreativa de gran beleza. 
Monte Castrove: Compre salientar as increíbles vistas sobre a ría de Arousa. Nos días 
moi claros pode verse dende Finisterre ata as illas Cies. 
Prexuizos irreparables para o turismo. Impacto incompatible co desarrollo turístico: 
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/castrove/ 
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/armenteira/ 
https://vinosalbarino.com/turismoyrural/golf.html 
https://www.youtube.com/watch?v=KXCwGepGWl4 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/a-escusa-monte-castrove-27771771 
Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar 
 
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS E PERDA DE BIODIVERSIDADE. AUSENCIA DE 
AVALIACIÓN DOS IMPACTOS ACUMULADOS CON OUTRAS INFRAESTRUTURAS DA 
ENTORNA. 
Sen avaliar pola mercantil promotora. 
Vulneración normativa: 
**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 29 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 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/castrove/
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https://vinosalbarino.com/turismoyrural/golf.html
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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. 
**Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats 
Naturais e da Fauna e Flora 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” 
 
 

 
 

 
 



 
As plantacións forestais forman parte da economía dás familias dos núcleos rurais afectados pola estación eólica 



 
A presencia de gando no monte e as explotacións agro –gandeiras contribúen ás economías dás familias que residen nos núcleos afectados pola estación eólica 

 
 



 

Brezáis húmidos atlánticos, hábitat prioritario presente na área afectada polo proxecto 


