Cadro –resumo das características e impactos do documento de inicio do parque eólico Coto dos Lobos. Código 2021/0113. Fin prazo de alegación: 12 de agosto de 2021.
NOME
DO
PROXECTO
Parque eólico
Coto
dos
Lobos

PROMOTORA
Cadaval
Ventoso, S.L.

e

MUNICIPIOS
AFECTADOS
Salvaterra
do
Miño e as Neves
(Pontevedra).
Comarca
do
Condado.
Área
da
poligonal:
1.396,62 Ha.

CARACTERÍSTICAS

IMPACTOS AMBIENTAIS

7 aeroxeradores modelo Siemens Gamesa SG-170, de 6000 kW de
potencia unitaria, 170 metros de diámetro de rotor e 135 de altura
de buxeiro.
Potencia total do parque 42 MW.

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 rede hidrográfica próxima ao parque eólico proxectado e afectada sería: ao oeste, o
regacho d Barca, Rego dá Grafa, Río Uma, Rego Pousadoriro, Rego de Empiade, Rego do
Corvillón, Rego Porteliña, Rego do Porto e Rego Xuliana, ademais de numerosos regos
innominados que a mercantil obvia indicando que son temporais, cando non é así. Cómpre
por tanto, a realización dun estudo hidrolóxico serio e rigoroso e tamen un estudo
hidroxeolóxico que garanta a non afección aos acuíferos.
As infraestruturas proxectadas para o aeroxerador COT 07 afectarían a regos innominados
que quedan dentro da poligonal do parque.
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.
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 91E0*. Bosques aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus 9230. Bosques galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus
pyrenaica.
Prexuizos significativos e irreversibles para a Paisaxe. Incremento do Feísmo paisaxístico
e afección severa ao turismo. Vulneración do Convenio europeo da Paisaxe.
O teito da zona constitúeo o Vértice San Momedio (694 m).
Concretamente dous aeroxeradores do parque eólico sitúanse nunha aliñación montañosa
de orientación norte a sur onde o aeroxerador COT01 sitúase nunha área denominada
Coto dá Feira de 450 m de altitude. Cara ao sur, nas cotas máis altas teriamos o
aeroxerador COT02 (575 m) na paraxe da Cavada do Rei. Os aeroxeradores COT03 e
COT04 alcanzan as maiores alturas nas inmediacións de San Momedio, a uns 675 m de
altitude. O COT05 sitúase no Monte de Feresvello a uns 550 m de altitude. Máis ao sur, o
aeroxerador COT06 sitúase na Caída do Robeiro a uns 469 m e o último aeroxerador que
completa o parque eólico o COT07 sitúase no monte Campiños, a un 350 m de altitude.
A paisaxe afectada correspóndese coa Gran Área Paisaxística Costa Sur-Baixo Miño e na
Comarca deOCondado-A Paradanta.
3 dos 7 aeroxeradores proxectados atópanse dentro da área de Especial Interese
Paisaxístico Monte San Nomedio.
Entre os aeroxeradores COT03 e COT04 sitúase o Mirador Monte San Nomedio.
Así describe a web institucional da Xunta de Galicia o monte de San Nomedio:
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/16760/monte-sannomedio?langId=es_ES&tp=4&ctre=17
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/20-mar-14-as-neves-monte-san-nomedio-afranqueira-6429875

Subestación no parque para elevar a tensión da rede de distribución
interior do parque (30 kV) ao nivel do punto de interconexión
previsto (132 kV).

Montes afectados:
Pontevedra
As Neves MONTES DE TABOEXA
Pontevedra
As Neves MONTE CAMPIÑOS E SALGUEIROS
Pontevedra
As Neves MONTES FEREX VELLO, POUSIÑOS E
POUSADOIROS PEQUENO
Pontevedra
As Neves MONTE DE RUBIÓS
Pontevedra
As Neves SAN PEDRO DE BATALLÁNS
Pontevedra
Salvaterra de Miño
OUTEIRO LOMBO OU
FERREIRÓS, PORTO ASENSO, COTO DA GANDARELA

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/san-nomedio/
https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280381140
“Descrición
O monte e a ermida de San Nomedio localízanse a 694 metros de altitude nun outeiro de
forte desnivel, pertencente aos montes da Paradanta, pequeno sistema de media montaña
no sur da provincia de Pontevedra.
O desnivel xera espectaculares vistas sobre os vales dos ríos Termes e Xuliana, así como do
Miño ao lonxe, contemplando gran parte das terras do municipio das Neves e alcanzando
tamén o norte do territorio portugués.
A ermida é de fábrica sinxela, cunha soa nave e de modesta edificación. A festividade
celébrase cunha romaría e relaciónase coa protección ás colleitas.
Diferentes lendas están relacionadas con este espazo e mesmo se especulou como posible
localización do mítico monte Medulio, lugar da derrota final da galaicos fronte ao poder
romano ante a que os últimos guerreiros quitáronse a vida ao berro de “ Denantes mortos
que escravos”.
O miradoiro de San Nomedio atópase exactamente a 694 metros de altitude nun monte de
gran pendente, pertencente aos montes da Paradanta, aberto a impresionantes vistas
sobre o val dos ríos Termes e Xuliana, ademais do Miño, aínda que máis afastado xa, e
abarca parte das Neves e do norte de Portugal.
O miradoiro dotouse dunha construción en de forma tubular que actúa de guía para mirar
ao leste, cara ao nacemento do sol, o amencer; e ao oeste, o atardecer, ofrecendo unha
vista panorámica de boa parte das Neves. Pola súa banda, o observatorio astronómico
nocturno, inclúe pezas en forma de circunferencia pensadas para sentar e observar o ceo e
as estrelas.
Este miradoiro nas Neves e o do Alto do Castelo, no monte Faro, en Covelo, son os dous
primeiros impulsados polo Xeodestino Condado-Paradanta, a través do Grupo de
Desenvolvemento Rural (GDR) Condado-Paradanta, con fondos da Xunta. Polo tanto, non
ten sentido financiar con fondos públicos un miradoiro que logo vai ser inzado de muíños
ao redor.
Prexuizos significativos para os núcleos de poboación afectados e afección severa ao
benestar dás familias que viven, traballan e residen neles:
núcleos de poboación máis próximos Quinteiro(a 504 m do parque eólico proxectado),
Rodeiro(a uns 630 m), O Sobreiro (a uns 800 m) e A Muradella (a uns 750 m), de modo
que as instalacións previstas serán visibles desde estas poboacións, tal e como recoñece a
mercantil promotora.
Afección a espazos protexidos próximos:
ZEC e ZEPVN BAIXO MIÑO, a máis de 1,2km ao leste, aínda que tamén localízase ao sur
dá instalación e a ZEC, ZEPVN RÍO TEA a máis de 7,2km ao oeste dá instalación.
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 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

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 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”

