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

Galerna, de 56 MW, situado nos termos municipais de Lalín e Dozón (Pontevedra) e O Irixo (Ourense), Parque Eólico Brisa, de 61’6 MW, situado nos termos municipais de Lalín, Dozón e Rodeiro (Pontevedra), Parque Eólico Céfiro, de 

56 MW, situado no termo municipal de Lalín (Pontevedra), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Lalín, Dozón, Vila de Cruces e Silleda (Pontevedra). «BOE» núm. 168, do 15 de xullo de 2021. Fin 

prazo de presentación de alegacións: 26 de agosto de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Parque Eólico  
Galerna, de 56  MW, 
e a súa 
infraestrutura de 
evacuación. 
 
Código de proxecto: 
PEol-324 AC. 

Greenalia Wind 
Power Galerna, 
S.L.U. 

Lalín, Dozón, Vila 
de Cruces, Silleda 
(provincia de 
Pontevedra) e O 
Irixo (provincia de 
Ourense). 

Parque Eólico: 10 aeroxeradores de 5'6  MW de potencia 
unitaria, con transformador de potencia 30/0'72  kV 
instalado no interior da  góndola de cada aeroxerador, 
con 150  m de diámetro de  rotor e unha altura de  buje 
de 105 metros. Inclúe torre meteorolóxica. Termos 
municipais de Lalín e Dozón (provincia de Pontevedra). 
 
Sistema colector de enerxía: os aeroxeradores de cada 
circuíto colector conéctanse  eléctricamente mediante 
liñas subterráneas de 30  kV á subestación receptora do 
parque. 
 
Subestación eléctrica do parque eólico  Galerna 
(subestación elevadora de tensión 30/132  kV): co 
obxectivo de evacuar a enerxía xerada, construirase 
unha subestación no parque eólico, para elevar a tensión 
da rede de interna do parque (30  kV) ao nivel do punto 
de interconexión previsto coa liña de evacuación (132  
kV). As dimensións aproximadas en planta da 
subestación serán de 35 metros x 28 metros. Termo 
municipal de Lalín (provincia de Pontevedra). 
 
Liña de alta tensión de evacuación: a liña evacuará a 
132  kV a enerxía xerada no parque eólico  Galerna 
desde a SET  PE  Galerna 30/132  kV ata a SET 
colectora Silleda 132/400  kV (subestación incluída no 
alcance de actuacións previstas); liña subterránea en 
dúas dos seus tramos e aérea no resto, simple circuíto, 
lonxitude aproximada de 41'26 km. Termos municipais 
de Lalín, Dozón, Vila de Cruces e Silleda (provincia de 
Pontevedra). 
 
Subestación colectora Silleda (132/400  kV): nova 
subestación colectora que concentra a enerxía 
procedente de varios parques na zona en 132  kV e 
elévaa a 400  kV para a súa conexión á rede de 
transporte a través da liña a 400  kV SET colectora 
Silleda – SET Silleda (liña incluída no alcance de 
actuacións previstas). Termo municipal de Silleda 
(provincia de Pontevedra). 
 
Liña de alta tensión 400  KV: para conexión da SET 
colectora Silleda 132/400  kV coa SET Silleda 400  kV da 
rede de transporte; liña simple circuíto, lonxitude 
aproximada de 0'23 km. Termo municipal de Silleda 
(provincia de Pontevedra). 

Prexuizos significativos e Danos acústicos e paisaxísticos irreparables para as familias que viven e residen 
nos núcleos afectados pola estación eólica e a súa infraestrura de evacuación. Esta é incompatible co 
desarrollo da vida habitual no seu medio de vida xa que afecta directamente ao seu benestar e por tanto a 
súa saúde: 
A Lama AE 01 (Suroeste) 600 metros  45,60 Lp (dB) 
Carrofeito AE 07 (Este) 670 metros  44,65 Lp (dB) 
O Navallo AE 08 (Sur) 680 metros 44,52 Lp (dB) 
Vilar de Montes AE 08 (Nordeste) 695 metros 44,33 Lp (dB) 
Sanguiñedo AE 10 (Oeste) 775 metros  43,38 Lp (dB) 
Seixas AE 08 (Suroeste) 817 metros 42,92 Lp (dB) 
A Abeleda AE 10 (Nordeste) 825 metros 42,84 Lp (dB) 
Nogueira AE 06 (Suroeste) 830 metros 42,79 Lp (dB) 
Bustelo AE 07 (Nordeste) 930 metros  41,80 Lp (dB) 
Castro de Abaixo AE 01 (Sureste) 1.430 metros  38,06 Lp (dB) 
En canto á  LAT de evacuación, as poboacións máis próximas ás obras e o nivel acústico esperado é o 
seguinte: 
O Vento 50 metros 67,19 Lp (dB) 
Vilasancho 67 metros  64,65 Lp (dB) 
Xesteira 90 metros 62,08 Lp (dB) 
Carboeiro de Francia 91 metros 61,99 (dB) 
San Martiño 145 57,94 Lp (dB) 
Carracido 183 metros  55,92 Lp (dB) 
Oís Pequeño 188 metros 55,68 Lp (dB) 
A Eirexa 190 metros 55,59 Lp (dB) 
Moimenta 201 metros 55,10 Lp (dB) 
Barrio 250  metros  53,21 Lp (dB) 
Fervenza 301 metros  51,60 Lp (dB) 
Maceira 310 metros  51,34 Lp (dB) 
Pazo 353 metros 50,21 Lp (dB) 
Castro 370 metros  49,80 Lp (dB) 
Sisto 435 metros 48,40 Lp (dB) 
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS E PERDA DE BIODIVERSIDADE. INSUFICIENCIA DO INVENTARIO 
AMBIENTAL E OMISIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL NA SUPERFICIE AFECTADA. 
A poligonal do parque eólico abrangue 3.352 hectáreas, das que tan só se avalían 1.085 hectáreas, pese a que toda 
a superficie delimitada pola poligonal considérase afectada pola estación eólica segundo o artigo 2 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. 
Área da  LAT: 26.165 km lineais /1.056 ha con 119 apoios máis o pórtico. Isto supón unha excesiva fragmentación 
dos hábitats e incluso a eliminación e dano irreversible a hábitats prioritarios e de interés comunitario como é o 
bosque de ribeira e o bosque autóctono galego ou ancient wood, tan característico da comarca do Deza, polo que o 
dano pódese considerar definitivo e irreversible xa que a mercantil promotora prevé a eliminación de exemplares. 
Ausencia da avaliación do impacto socioeconómico do proxecto eólico e da liña de evacuación deste sobre 
as explotacións forestais e madereiras afectadas, tendo en conta que as familias dos núcleos rurais 
afectados teñen nas plantacións forestais unha importante fonte de ingresos. 
Área afectada pola construción do  PE, nos montes das parroquias de  Lebozán, Doade e Vilanova (Lalín) e 
Sanguiñedo (Dozón), e da  LAT, polos termos municipais de Dozón, Lalín e Silleda. 
TERREOS AFECTADOS POLA LIÑA DE EVACUACIÓN DE ESPECIAL APTITUDE FORESTAL E 
AGROGANDEIRA, ASPECTOS OBVIADOS POLA MERCANTIL PROMOTORA, QUE DEBERA TER EN CONTA 



QUE A XENTE QUE RESIDE NOS NÚCLEOS RURAIS TEN NA TERRA E NO MONTE O SEU MEDIO DE VIDA E 
DEPENDE ECONÓMICAMENTE DAS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, MADEREIRAS E AGRO –GANDEIRAS. 
O proxecto afecta á terras vencelladas a explotacións agro –gandeiras beneficiarias das axudas da PAC. Tando a 
liña de evacuación como as demais infraestruturas do parque implican a perda de base territorial destas. Impacto non 
avaliado pola mercantil promotora. 
*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora, da biodiversidade… 
*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto. 
* A promotora obvia a importancia económica da producción de castaña en réxime ecolóxico polo que 
respecta á afección aos soutos. 
*Prexuizos singificativos para os seguintes hábitats prioritarios e de interés comunitario:   
*4030: Brezais secos europeos 9230: Quercus robur e Quercus pyrenaica *91E0*: bosques aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior, 6430 Megaforbios  eutrofos hidrófilos das  orlas de chaira e dos pisos 
montano a alpino, 7110* Turbeiras altas activas, 4090  Brezales  oromediterráneos endémicos con  aliaga, 9260 
Bosques de  Castanea  sativa. 
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”.  
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:  
Afeccións en regos e arroios polo parque e a liña de evacuación. 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. Polo tanto non poden ser eliminados porque se produciría un dano irreversible contrario ao establecido na 
Directiva citada. 

NON SE GARANTE A INTEGRIDADE DOS ACUÍFEROS NEN A CALIDADE DAS MASAS 
SUSPERFICIAIS E SUBTERRÁNEAS. 
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. 
Indica a mercantil promotora: 
“En referencia ás zonas incluídas no Inventario Galego de Humidais cabe destacar que na zona onde foron 
proxectadas as estruturas do parque eólico non existe ningún humidal inventariado”, o cal resulta obvio tendo en 
conta que desde o ano 2008 en que se aprobou o DECRETO 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o 
réxime xurídico dos humidais protexidos e créase o Inventario de humidais de Galicia, a Xunta de Galicia non chegou 
a inventariar ningún. Non obstante, iso non significa que non existan polo que a mercantil promotora debe 
identificalos e avalialos. 
A mercantil promotora só ten en conta tres humidais obviando os demais:  
• Estanque Fluvial de Lalín. 
•  Fervenza dá Toxa. 
• Charcas de  Tejares. 
Prexuizos signicativos e incompatibles para os os recursos hídricos: 
*Afeccións do parque eólico:  
Afectan á gabia no río Abeleda 



*Afeccións da liña de evacuación:  
1. Os apoios n. 10 e n.11 afectan ao río Abeleda/ Seixas 
2. Os apoios n. 18,19,20, 21 afectan ao río Asneiro 
3. Os apoios n. 21 e 22 afectan ao rego da Roda 
4. Os apoios n. 27 e 28 afectan a un rego innominado 
5. Os apoios n. 51 e 52 afectan ao rego Ribadeira e a un rego innominado 
6. Os apoios n. 60 e 61 afectan ao rego de Chancelas 
7. Os apoios n. 63 e 64 afectan a un rego innominado 
8. Os apoios n. 66 e 67 afectan a un rego innominado 
9. Os apoios n. 72 e 73 afectan ao rego de Mouruces 
10. Os apoios n. 89 e 90 afectan a un rego innominado 
11. Os apoios n. 90 e 91 afectan ao rego das Lamas e ao rego de Bullas 
12. Os apoios n. 90 e 93 afectan ao rego de Freixo 
13. Os apoios n. 98 e 99 afectan ao rego de San Cristovo 
14. Os apoios n. 105 e 106 afectan ao rego de Busto 
15. Os apoios n. 106 e 107 afectan ao rego de Brenzos 
16. Os apoios n. 112 e 113 afectan a un rego innominado 

Estas afeccións pódense considerar como danos irreversibles e definitivos en canto poden implicar a 
eliminación do hábitat prioritario do bosque de ribeira 91E0*: bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior, polo que podería incluso producir un ilícito penal. Ao anterior hai que engadir a posible alteración 
do perfil dos cauces e da calidade das masas de auga.  
A distribución das principais estruturas do parque eólico segundo as concas: 
• Conca do Rego  Lebozán: aeroxeradores 01, 04, 07 e parte das 
estruturas das máquinas 02 e 03, así como boa parte do vial de acceso 
ata o aeroxerador 07. 
• Conca do Rego de  Penidos: torre  anemométrica, así como parte da gabia 
de cableado de unión da zona Oeste coa zona Este. 
• Conca  rego sen nome: o aeroxerador 05, así como parte das 
estruturas das máquinas 02 e 03. 
• Conca do Rego Abeleda: aeroxerador 09, así como parte da gabia de cableado 
de unión da zona Oeste coa zona Este. 
• Conca  rego sen nome: aeroxeradores 08 e 10 
En canto á infraestrutura de evacuación, aséntase sobre as seguintes concas 
vertentes desde o seu inicio ao final: 
• Conca do Río Seixas: apoios 1 a 13 
• Conca do Río Asneiro: apoios 14 a 39 
• Conca do Río Arnego: apoios 40 a 50 
• Conca do  Redo dás  Abellas: apoios 51 a 79 
• Conca do Rego de  Cavirias: apoios 80 a 97 
• Conca do  Rí Asneiro: apoios 88 a 118 
• Conca do río Deza: apoio 119,  SEC Colectora e  LAT ata Subestación Silleda 
En referencia aos cursos fluviais existentes na zona de implantación do parque 
eólico, son os seguintes: 
• Ao Oeste da aliñación nacen varios regachos que toman dirección cara ao 
Oeste para ir desembocar ao Río  Lebozán, do cal son tributarios. O río 
Lebozán discorre en dirección Sur-Norte. Estes  regos nacen a 320 metros ao 
SO do aeroxerador 03, a 440 metros ao SO do aeroxerador 04 e a 520 
metros ao Oeste do aeroxerador 07. 
• A uns 430 metros ao Leste do aeroxerador 01 e a 600 metros ao Nordeste 
do aeroxerador 04 nacen dous  regos que toman dirección Norte e 
desembocan no Río Asneiro. 
• Entre a aliñación Oeste e a Leste, discorre o Río Abeleda en dirección Sur- 
Norte. A este río van desembocar varios regachos que nacen na contorna dos 
aeroxeradores: a 710 metros ao E do aeroxerador 07, a 590 metros ao 
SE de o aeroxerador 07, a 515 metros ao SO do aeroxerador 10 e a 435 ao 
SO do aeroxerador 09. 



• Finalmente, ao Leste da aliñación de aeroxeradores 08-10, discorre o Río 
Seixas, ao cal van desembocar  regos que nacen na contorna dos 
aeroxeradores: a 480 metros ao  NE do aeroxerador 09, e a 460 metros ao 
E do aeroxerador 09. 
En canto á  LAT de evacuación, ao longo da traza prodúcese  cruzamento con varios cursos fluviais: tramo 10-11, 13-
14, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 27-28, 47-50, 51-52, 52-53, 59-61, 61-62 63-64, 66-67, 72-73, 89-92, 92-93, 
98-99 105-106, 106-107,112-113, e 113-114.  
Os  cruzamentos con cursos fluviais que se producen son os seguintes, de sur a norte: 
• Río Abeleda: 1  cruzamento 
• Afluente do Rego Valiño de  Sante: 1  cruzamento 
• Río Asneiro: 3  cruzamentos 
• Rego dá  Roda: 2  cruzamentos 
• Rego dá  Pontiña: 3  cruzamentos 
• Rego de  Ribadeira: 2  cruzamentos 
• Rego de  Chancela: 2  cruzaientos, un deles en gabias subterránea 
• Rego de Campelo: 1  cruzamento 
• Rego de Lamas: 1  cruzamento 
• Rego de Bulas: 1  cruzamento 
• Rego de Freixo: 1  cruzamento 
• Rego de San Cristovo: 1  cruzamento 
• Rego de Busto: 1  cruzamento 
• Rego de  Benzos: 1  cruzamento 
• Río Deza: 2  cruzamentos 
Todos os ríos da zona localízanse na conca do Río Ulla, nas  subconcas dos 
Ríos Asneiro, Arnego,  Abellas e Deza. 
A  LAT de evacuación foi proxectada afectando severamente aos cauces fluviais e 9 apoios localízanse á beira dos 
cauces: apoios 12, 18, 27, 48, 49, 60, 61, 67 e 90. 
Nunha época de seca e cambio climático acelereado como o actual non debera existir ningunha incidencia 
sobre ningún cauce nin sobre a vexetación de ribeira. 
*O Documento denominado “Anexo II DOCUMENTACIÓN AEROGENERADOR” preséntase en lingua non oficial en 
Galicia, isto é, en lingua inglesa polo que debe ser retirado e sometido de novo a exposición pública para que a 
cidadanía poida avaliar as características do mesmo. 
Afección severa á avifauna: 
Circaetus gallicus  
Circus cyaneus  
Circus pygargus  
Lullula arborea  
Caprimulgus europaeus 
Sylvia undata  
Hyla molleri 
Prexuizos significativos e incompatibles co patrimonio cultural e a vía histórica Camiño de Santiago. 
Descontextualización do patrimonio e feísmo paisaxístico. Impacto severo e dano significativo para o 
turismo: 
GA36024140 MÁMOA DO COTO DO SANTO DA PEDRA 1 en Doade 
GA36024158 MÁMOA DO COTO DO SANTO DA PEDRA 2 en Doade 
MÁMOAS DE ZARRA DAS MÁMOAS  en Pontenoufe Vilanova / A Xesta Lalín: 
GA36024178 
GA36024192 
GA36024193 
GA36024194 
RE36024023 
GA36024177 MÁMOA DO COTO DA MINA en  Pontenoufe A Xesta Lalín 
VÍA DE LA PLATA 46 en Pontenoufe A Xesta Lalín Pontevedra 
GA36024176 MÁMOA DO CORRELO en Pontenoufe A Xesta Lalín 
GA36016006 MÁMOA DE PENA DA MAZOCA en O Sisto Dozón 
CAMINO DE INVIERNO en Palmaz Goiás Lalín Pontevedra 



GA36024095 MÁMOA DE VILASANCHO en Vilasancho Sello Lalín 
GA36024010 CASTRO MEIXOME en Castro Meixome Lalín 
GA36024195 MÁMOA DE ALEMPARTE III en O Outeiro Anzo Lalín 
GA36024145 CASTRO DE ANZO en O Sixto Anzo Lalín 
GA36059066 PETROGLIFOS DA CARBALLEIRA  en A Fervenza Losón Vila de Cruces 
AC36052016 MUIÑO DA XESTEIRA  en Carracido Saídres Silleda 
GA36052068 FOLMEGO / AGRO DE GOMARÍN en Pedralaxe Saídres Silleda 
GA36052151 MÁMOA DO COTO DE SANTA CRUZ en Carboeiro de Francia Saídres Silleda 
Impacto paisaxístico significativo. Incremento do feísmo paisasxístico e afección ao benestar das familias 
que viven e residen nos núcleos rurais afectados: 
O Monumento natural máis próximo, a Fraga de Catasós sitúase a 5,3 km en dirección Nordeste. Tamén o 
Monumento natural Serra de Pena  Corneira localízase a un 22 km ao Sur.  
As Zonas Especiais de Conservación (ZEC), a máis próxima correspondería á  ZEC Serra do  Candán situada e As 
Brañas de Xestoso. 
Miradoiros: 
•  Miradoiro do Carrio 
• Monte dás Covas 
• Coto dá Magdalena 
• A  Valiña 
• Pena 
• Ponche  Gundián 
• Alto  Gundián 
• Monte San Sebastián 
• Pena de Francia 
• Monte Faro 
•  As Ameixeiras  
• Alto dá Serra  Martiñá 
• O  Castelón 
• Monte Coco 
• Alto de  Candán 
• Cima  do  Farelo 
Itinerarios de interese paisaxístico: 
• O itinerario de interese cultural Mámoas de Vilanova 
• O itinerario panorámico do Mosteiro de Aciveiro a Mosteiro de  Carboeiro 
Itinerarios  paisaxísticos e  naturais: 
-  Sobreirais  do Arnego ( Carmoega- Carmoega) 
- Senda fluvial de Deza-Toxa ( Carboeiro- Fervenza  do Toxa- Carboeiro 
- Río Ulla-Illas de Gres 
-  Fragas de Portodemouros (Caxide-Caxide 
- Serra  do  Farelo ( Aián-Cima  do  Farelo- Aián) 
- Brañas de Xestoso (Tras  do Couto-Couto de San Sebastián 
- Miradoiro de  Grobas-Miradoiro Monte de Coco 
- Serra  Martiñá (Oseira-Pena  Veidosa-Oseira 
- Valle do río Asma (Viana- Trasouteiro-Viana 
Itinerarios patrimoniais: 
-  Val de Camba (A  Feira de Río-San Xoán de Camba 
- Roteiro Castros e Mámoas de Rodeiro ( Alemparte 
-  Dolmens e petróglifos de  Axiaz ( Axiaz-Ventosa) 
- Mosteiro de Oseira 
- Mámoas de Coto de  Molín 
Sendeiros: 
-  PR- G 93 Roteiro Ribeira  do Ulla-Touro 
-  PR- G 36 Carreiro de San Xoán dá  Cova 
-  PR- G 100 Carreiro natural Aciveiro- Candán 
-  PR- G 124 Roteiro dá  Auga, Fonte e  Lavadoiros de Parada 
-  PR- G 7 Roteiro  do Faro 



Áreas recreativas: 
-  Entre Os Ríos  
-  Praia Fluvial Pozo  do  Boi  
-   Carballeira  do  Rodo  
- Paseo  do Río Pontiñas 
-  Fervenza dá Toxa 
- Ponche Taboada  
- A Saleta  
- Pena de Francia  
- A  Freixeira en Forcarei 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR. 

Parque Eólico Brisa, 
de 61'6  MW, e a súa 
infraestrutura de 
evacuación. 
 
Código de proxecto: 
PEol-324 AC. 

Greenalia Wind 
Power Brisa, 
S.L.U. 

Lalín, Dozón e 
Rodeiro (provincia 
de Pontevedra). 

Parque Eólico: 11 aeroxeradores de 5'6  MW de potencia 
unitaria, con transformador de potencia 30/0'72  kV 
instalado no interior da  góndola de cada aeroxerador, 
con 150  m de diámetro de  rotor e unha altura de  buje 
de 105 metros. Inclúe torre meteorolóxica. Termos 
municipais de Lalín, Dozón e Rodeiro (provincia de 
Pontevedra). 
 
Sistema colector de enerxía: os aeroxeradores de cada 
circuíto colector conéctanse  eléctricamente mediante 
liñas subterráneas de 30  kV á subestación receptora do 
parque. 
 
Subestación eléctrica do parque eólico Brisa 
(subestación elevadora de tensión 30/132  kV): co 
obxectivo de evacuar a enerxía xerada, construirase 
unha subestación no parque eólico, para elevar a tensión 
da rede de interna do parque (30  kV) ao nivel do punto 
de interconexión previsto coa liña de evacuación (132  
kV). As dimensións aproximadas en planta da 
subestación serán de 35 metros x 28 metros. Termo 
municipal de Dozón (provincia de Pontevedra). 
 
Liña de alta tensión de evacuación: a liña evacuará a 
132  kV a enerxía xerada no parque eólico Brisa desde a 
SET  PE Brisa (30/132  kV) ata o punto de conexión en " 
T" coa liña aérea de alta tensión  PE  Galerna-SET 
colectora Silleda, no seu apoio  n.º 37. Liña aérea, 
simple circuíto, cunha lonxitude aproximada de 1'4 km. 
Termo municipal de Dozón (provincia de Pontevedra). 

DEFICIENCIA DO INVENTARIO AMBIENTAL E OMISIÓN DO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DO PROXECTO 
SOBRE AS FAMILIAS QUE VIVEN E RESIDEN NOS NÚCLEOS RURAIS AFECTADOS: 
A mercantil promotora obviou o impacto do proxecto da estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación sobre as 
granxas e as explotacións agro –gandeiras e as explotacións forestais, tendo en conta que constitúen o medio de 
vida das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados polo proxecto. 
Lalín e Rodeiro ocupan o 3º e 5º posto en produción de gando porcino de Galicia; e ademais, Lalín ocupa o 1º 
en produción de bovino. 
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. 
PROXECTO INCOMPATIBLE COA LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE MONTES DE GALICIA. 
O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue ao cambio climático e á descarbonización da 
economía. Aspecto non avaliado pola promotora.  

Afección severa á Rede Natura. Ausencia da avaliación das repercusións sobre a RN2000. 
ZEC “Monte  do Faro” (ES1120008) e  ZEC “Pena  Veidosa” (ES1130004). 
Destaca o Sistema fluvial Ulla – Deza: 
Código ZEC 

ES1140001 
Región 

Atlántica. 
Fecha declaración LIC 

29 de diciembre de 2004. Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 , por la que se aprueba la lista de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 
Fecha declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014 , de 27 de marzo de 2004, por el que se declaran zonas especiales de 

conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 

de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director de la Red Natura 2000. Decreto 37/2014  
Ayuntamientos 

Catoira, A Estrada, Pontecesures, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Boqueixón, Dodro, Padrón, Rianxo, Teo, Touro, 

Vedra, Brión, Rois y Ames. 
Superficie 

1.633 ha. 
Situación 

El espacio natural se encuentra en el límite entre las provincias de A Coruña e Pontevedra, 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf


Otras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección de los Valores Naturales “Sistema fluvial Ulla – Deza”, de 1.633 ha. 
Tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1110   Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 

1130   Estuarios 

1140   Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja 

1160   Grandes calas y bahías poco profundas 

1310   Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 

1320   Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

3260   
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y 
de Callitricho-Batrachion 

3270   Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 

4030   Brezales secos europeos 

5230 ß Matorrales arborescentes de Laurus nobilis 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 

6510   Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8220   Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

8230   
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8310   Cuevas no explotadas por el turismo 

9180 ß Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 

91E0 ß 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

9230   Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

9330   Alcornocales de Quercus suber 

Especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peces 

Narcissus cyclamineus Cerambyx cerdo Alosa alosa 

  Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

  Elona quimperiana Petromyzon marinus 

  Euphydryas aurinia Rutilus arcasii 

  Geomalacus maculosus Salmo salar 

  Lucanus cervus   

  Macromia splendens   

  Margaritifera margaritifera   

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Reptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Myotis bechsteinii 

  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 



  
 
Prexuizos significativos e irreparables para Hábitats prioritarios e de interés comunitario:  
4030. Brezais secos europeos 7110* Turbeiras altas activas 91E0*. Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
9230. Bosques galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pirenaica, 9260 Bosques de  Castanea  sativa. 
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  
*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto. 
* A promotora obvia a importancia económica da producción de castaña en réxime ecolóxico polo que 
respecta á afección aos soutos 
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 severa á Avifauna: 
Buteo buteo  
Circaetus gallicus  
Circus cyaneus  
Circus pygargus  
Falco subbuteo  
Falco tinnunculus  
Pernis apivorus  
Asio otus  
Athene noctua  
Caprimulgus europaeus  
Otus scops  
Strix aluco  
Tyto alba común  
Barbastella barbastellus  
Eptesicus serotinus  
Pipistrellus pipistrellus  
Pipistrellus pygmaeus  
Rhinolophus ferrumequinum  
Rhinolophus hipposideros 
Afección severa coas cabanas de gando que pastan no monte: 
A mercantil promotora obviou o impacto socioeconómico dos tres macro proxectos eólicos sobre a economía das 
familias que viven e residen nos núcleos afectados. O gando no monte é unha barreira contra o lume polo control da 



maleza que fai, cumprindo así non só unha función económica senón tamen ecosistémica.  A implantación dos 
parques eólicos produce fragmentación do monte, perda de base territorial e deforestación prexudicando o benestar 
dos animais e a economía das familias. 
Afección severa, significativa sobre os núcleos rurais próximos ao parque eólico afectando ao benestar e á 
saúde das familias que viven e residen neles. O impacto resulta especialmente grave para os núcleos de: 
Cardelle  
A Lama  
Vilarello  
A Lagoa  
Castro 
A promotora ten que avaliar a incidencia da instalación dos tres parques eólicos (Galerna, Brisa e Céfiro) nos núcleos 
afectados xa que logo existe un risco serio de éxodo poboacional por resultaren incompatibles co benestar da 
poboación, producíndose o xa coñecido como o fenómeno da “España baleirada”. 
A isto hai que engadir a presencia doutras estacións eólicas xa en funcionamento e en tramitación, o que está a 
converter os núcleos rurais en espazos industriais de desarrollo eolico coas conseguintes problemáticas asociadas 
cando no mesmo espazo xeográfico se produce unha saturación de estacións eólicas e unha sobreexplotación do 
recurso eólico que é incompatible coa economía agro –gandeira e forestal que se viña desarrollando e que constitúe 
o medio de vida de moitas familias do rural. 
 Nos arredores da zona de implantación do  P.E. BRISA hai 4 parques eólicos en funcionamento: 
• Parque Eólico Penas Grandes, con 9 aeroxeradores a unha distancia de 6,1 quilómetros en dirección Sueste 
• Parque Eólico Chantada con 30 aeroxeradores a unha distancia de entre 8 e 10 quilómetros ao Leste. 
• Parque Eólico Monte Cabeza con 11 aeroxeradores a unha distancia de 10,3 quilómetros ao Nordeste. 
• Parque Eólico  Irixo-Fase I, con 12 aeroxeradores a unha distancia de 9,3quilómetros ao Suroeste 
Impacto significativo e severo sobre a vía cultural histórica Camiño de Santiago, Camiño de Inverno: 
Descontextualización e afección ao tursimo.Cómpre ter en conta que o impacto sobre o camino e o feísmo 
paisaxístico increméntase xa que hai outros parques en tramitación que tamen lle afectan. 
Impacto paisaxístico severo e incompatible co benestar das familias que viven e residen nos núcleos rurais 
afectados: 
Existen espazos de gran beleza caracterizados pola amplitude dás súas cuncas visuais como Pena de Francia (914 
m), A Gándara (867 m), Cerro dá Rocha (813 m) ou As Brañas (788 m) en Dozón ou ou curso alto do Río Arnego, a 
Serra do Faro e o val de Camba, en Rodeiro ou polas tres unidades morfolóxicas en forma de ferradura que 
configuran a cunca do río Deza. A parte oriental forma a divisoria entre as vertentes do propio Deza e do Arengo; e 
caracterízase por unha aliñación montañosa (Mirón- Penarredonda-Monte dá Rocha) que rolda os 700-900 m de 
altitude. Os Montes do Testeiro, que forman parte da Dorsal Galega e que son o límite natural coa provincia de 
Ourense. Ao oeste, no límite co Trasdeza e a Terra de Tabeirós, queda a aliñación das serras de Candán e Zobra. 
Polo norte pecha o termo lalinense o Monte do Castelo (827 m) e a saída hidrográfica do Deza cara á súa conca 
principal: a do Ulla.  
*Áreas de especial interese paisaxístico ( AEIP), situándose moi próximas ao parque eólico: 
•Pozo Negro  
• Fraga de Catasós 
•Mosteiro de Oseira 
•Monte Faro 
•Sobreiras de  ArnegoSerra  do  Candán e Montes  do  Testeiro 
*Miradoiros recolleitos no Catálogo de Paisaxes de Galicia: 
• Miradoiro de Pena de Francia de extraordinaria beleza 
• Monte Faro 
• Alto dá Serra  Martiñá 
• Cima  do  Farelo 
• SanFacundo  
•  Miradoiro do Carrio 
Itinerarios de interese paisaxístico 
• O itinerario de interese cultural Mámoas de Vilanova 
Itinerarios naturais: 
- Serra  Martiñá (Oseira-Pena  Veidosa-Oseira) 
-  Val  do río Asma (Viana- Trasouteiro-Viana) 
- Serra  do  Farelo ( Aián-Cima  do  Farelo- Aián) 



-  Sobreirais  Do Arnego ( Carmoega- Carmoega) 
Itinerarios patrimoniais: 
- Mosteiro de Oseira 
-  Val de Camba (A  Feira de Río-San Xoán de Camba 
- Roteiro Castros e Mámoas de Rodeiro ( Alemparte) 
-  Dolmens e petróglifos de  Axiaz ( Axiaz-Ventosa) 
Roteiros recolleitos no Catálogo de Paisaxes de Galicia 
 Roteiro  PR- G7 Roteiro  do Faro, que discorre en dirección Norte-Sur  
Afección significativa ao patrimonio cultural. Descontextualización e feísmo paisaxístico. Afección severa ao 
turismo e á hostalería: 
GA36024049 Mámoa do Monte da Rocha 
GA36016019 Mámoa da Cima da Mama 1 
GA36016040 Mámoa da Cima da Mama 2 
GA36016023 Mámoa da Gandareira 1 
GA36016038 Mámoa da Gandareira 2 
GA36016054 Mámoa da Gandareira 3 
GA36016024 Mámoa de Catadoira 1 
GA36016048 Mámoa da Catadoira 2 
GA36016049 Mámoa da Catadoira 3 
GA36016022 Mámoa da Costa da Lama 1 
GA36016031 Mámoa da Costa da Lama 2 
GA36016032 Mámoa da Costa da Lama 3 
GA36016043 Mámoa da Pena de Francia 1 
GA36016044 Mámoa da Pena de Francia 2 
GA36016050 Mámoa da Congostra do Coto 1 
GA36016051 Mámoa da Congostra do Coto 2 
GA36024042 Castro de Cabras 
GA36047055 Mámoa de Monte Romeu 1 
GA36047124 Mámoa de Monte Romeu 2 
GA36024043 Mámoa de Monte Carral 
GA36016005 Mámoa de Cambillón 
GA36024092 Mámoa da Rocha 1 
GA36024093 Mámoa da Rocha 2 
GA36047010 Mámoa de Paredes 1/Entremámoas 1 
GA36047095 Mámoa de Paredes 2/Entremámoas 2 
AC36047003_ GA36047000 Chousa de Ramos 
GA36016003 Castro de Amedo 
GA36047056 Mámoa das Lameiras/ As Mámoa 1 
GA36047125 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 2 
GA36047126 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 3 
GA36047127 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 4 
GA36047128 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 5 
GA36047129 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 6 
GA36047130 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 7 
GA36047131 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 8 
GA36047132 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 9 
GA36047133 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 10 
GA36047134 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 11 
GA36047135 Mámoa das Lameiras /As Mámoa 12 
GA36047136 Mámoa das Lameiras / As Mámoa 13 
GA36047137 Mámoa das Lameiras /As Mámoa 14 
GA36047138 Mámoa das Lameiras /As Mámoa 15 
GA36016025 Mámoa da Mina 1 
GA36016039 Mámoa da Mina 2 
GA36047061 Mámoa de Chousa de Mosqueiros 
GA36047062 Mámoa do Camiño Real 



GA36047057 Mámoa da Chousa do Arnego 
GA36047167 Petroglifo de Chousa Arnego 
GA36047015 Mámoa de Coio Branco 
GA36016052 Mámoa do Monte de Cardelle 1 
GA36016053 Mámoa do Monte de Cardelle 2 
GA36024171 Mámoa da Tenza da Mamuíña 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR. 
*O Documento denominado “Anexo II DOCUMENTACIÓN AEROGENERADOR” preséntase en lingua non oficial en 
Galicia, isto é, en lingua inglesa polo que debe ser retirado e sometido de novo a exposición pública para que a 
cidadanía poida avaliar as características do mesmo. 

Parque Eólico  
Céfiro, de 56  MW, e 
a súa infraestrutura 
de evacuación. 
 
Código de proxecto: 
PEol-324 AC. 

Greenalia Wind 
Power Céfiro, 
S.L.U. 

Lalín (provincia de 
Pontevedra) 
 
A poligonal do 
parque ocupa un 
total de 2.964 ha. 

Parque Eólico: 10 aeroxeradores de 5'6  MW de potencia 
unitaria, con transformador de potencia 30/0'72  kV 
instalado no interior da  góndola de cada aeroxerador, 
con 150  m de diámetro de  rotor e unha altura de  buje 
de 105 metros. Inclúe torre meteorolóxica. Termo 
municipal de Lalín (provincia de Pontevedra). 
 
Sistema colector de enerxía: os aeroxeradores de cada 
circuíto colector conéctanse  eléctricamente mediante 
liñas subterráneas de 30  kV á subestación receptora do 
parque. 
 
Subestación eléctrica do parque eólico  Céfiro 
(subestación elevadora de tensión 30/132  kV): co 
obxectivo de evacuar a enerxía xerada, construirase 
unha subestación no parque eólico, para elevar a tensión 
da rede de interna do parque (30  kV) ao nivel do punto 
de interconexión previsto coa liña de evacuación (132  
kV). As dimensións aproximadas en planta da 
subestación serán de 35 metros x 28 metros. Termo 
municipal de Lalín (provincia de Pontevedra). 
 
Liña de alta tensión de evacuación: a liña evacuará a 
132  kV a enerxía xerada no parque eólico  Céfiro desde 
a SET  PE  Céfiro (30/132  kV) ata o punto de conexión 
en " T" coa liña aérea de alta tensión  PE  Galerna-SET 
colectora Silleda, no seu apoio  n.º 57. Liña aérea, 
simple circuíto, cunha lonxitude aproximada de 57 
metros (sen incluír o van  destensado de conexión á 
subestación). Termo municipal de Lalín (provincia de 
Pontevedra). 

FALLA DE AVALIACIÓN DO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DOS PROXECTOS CÉFIRO, GALERNA E BRISA: 
A mercantil promotora obviou o impacto do proxecto da estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación sobre as 
granxas e as explotacións agro –gandeiras e as explotacións forestais, tendo en conta que constitúen o medio de 
vida das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados polo proxecto. 
Lalín ocupa o 3º posto en produción de gando porcino de Galicia; e ademais, Lalín ocupa o 1º en produción 
de bovino. 
TERREOS AFECTADOS POLA LIÑA DE EVACUACIÓN DE ESPECIAL APTITUDE FORESTAL E 
AGROGANDEIRA, ASPECTOS OBVIADOS POLA MERCANTIL PROMOTORA, QUE DEBERA TER EN CONTA 
QUE A XENTE QUE RESIDE NOS NÚCLEOS RURAIS TEN NA TERRA E NO MONTE O SEU MEDIO DE VIDA E 
DEPENDE ECONÓMICAMENTE DAS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, MADEREIRAS E AGRO –GANDEIRAS. 
O proxecto afecta á terras vencelladas a explotacións agro –gandeiras beneficiarias das axudas da PAC. Tando a 
liña de evacuación como as demais infraestruturas do parque implican a perda de base territorial destas. Impacto non 
avaliado pola mercantil promotora. 
*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora, da biodiversidade… 
*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto. 
*A promotora obvia a importancia económica da producción de castaña en réxime ecolóxico polo que 
respecta á afección aos soutos. 
*Prexuizos singificativos para os seguintes hábitats prioritarios e de interés comunitario:   
*4030: Brezais secos europeos 9230: Quercus robur e Quercus pyrenaica *91E0*: bosques aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior, 6430 Megaforbios  eutrofos hidrófilos das  orlas de chaira e dos pisos 
montano a alpino, 7110* Turbeiras altas activas, 4090  Brezales  oromediterráneos endémicos con  aliaga, 9260 
Bosques de  Castanea  sativa. 
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”.  
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:  
Afeccións en regos e arroios polo parque e a liña de evacuación. 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. Polo tanto non poden ser eliminados porque se produciría un dano irreversible contrario ao establecido na 
Directiva citada. 
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.  
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: 



Non se garante a calidade das masas de auga superficiais e soterradas e a non afección aos acuíferos. 
Afección severa aos recursos hídricos: 
• Conca do Rego de Regueiral ( Subconca do río Arnego): tramo inicial do vial de acceso á aliñación de 
aeroxeradores 06 a 10. • Conca do Rego de Ribadeira ( Subconca do Rego dás Abellas): aeroxeradores 10, 08, o 
tramo medio-final do vial de acceso á aliñación de aeroxeradores 06 a 10, o vial que desde o Sur chega ao 
aeroxerador 05, a zona de implantación da torre meteorolóxica, e a metade Este de a gabia de cableado que une as 
tres aliñacións de aeroxeradores. • Conca do Rego de Arcela ( Subconca do río Arnego): aeroxeradores 06, 07 e 08, 
así como o seu vial de acceso. • Conca do Rego Val de Cresende ( Subconca do río Arnego): aeroxerador 09 e o seu 
vial de acceso • Conca do Rego do Barranco ( Subconca do Rego dás Abellas): un tramo da gabia de cableado que 
une as tres aliñacións de aeroxeradores. • Conca do Rego de Chancelas ( Subconca do Rego dás Abellas): 
aeroxeradores 02, 04 e 05, a parte da gabia de cableado que une as tres aliñacións de aeroxeradores localizada 
máis ao Oeste, a zona de obra, provisións e maquinaria, a zona da SET, así como o vial de acceso a estas 
estruturas. • Conca do Rego dá Fonte ( Subconca do Rego de Cavirias): o aeroxerador 01. • Conca de rego 
innominado ( Subconca do Rego de Cavirias): o aeroxerador 03, a maior parte do seu vial de acceso, e a maior parte 
do vial que chega a este aeroxerador desde o Sur. • Conca de Rego de Quintela ( Subconca do Río Portos): a zona 
inicial do vial que chega ao aeroxerador 03 desde o Sur.  
En canto aos cursos fluviais existentes na zona de implantación do parque eólico e afectados directamente por este 
son:  
Rego de Ribadeira  
Rego do Asno 
Rego de Arcela 
Rego innominado 
Rego dá Fonte.  
A escasos metros do aeroxerador 03 nace un curso de auga que forma parte do Rego de Reboredo 
Nacemento do Rego de Quintela.  
ESTE PARQUE EÓLICO PREVÉ IMPLANTARSE DIRECTAMENTE ENRIBA DE HUMIDAIS E BRAÑAS. 
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 á avifauna: 
Circaetus gallicus  
Circus cyaneus  
Circus pygargus  
Pernis apivorus  
Alcedo atthis  
Caprimulgus europaeus 
Ciconia ciconia  
Lanius collurio  
Sylvia undata  
Agabus bipustulatus 
Haliplus lineatocollis 
Stictonectes lepidus 
Lucanus cervus 
Impacto significativo e severo sobre a vía cultural histórica Camiño de Santiago  
O itinerario percorrido polos peregrinos desde os Pireneos cara a Santiago de Compostela polo que transcorren un 
elevado número de potenciais observadores e o seu tránsito no ámbito territorial que delimita a conca de afección 
paisaxística do parque eólico. 
Respecto ao Camiño de Santiago, o tramo máis próximo, correspondente ao  Camiño de  Inverno (a afluencia deste 
tramo é duns 1.000 peregrinos ao ano), atravesa a zona de implantación do parque, discorrendo en concreto entre os 
aeroxeradores 08 e 10, e a 430 metros ao Norte do aeroxerador 01. 
Ademais tamen afecta significativamente ao tramo da Vía dá  Prata (uns 9.000 peregrinos ao ano). 
Afección severa ao patrimonio cultural. Descontextualización: 

Sartego de As 
Penas  

RE36024022  

Mámoa de Quenlla GA36024172  



do Sabugueiro  
Mámoa de 
Fromariz  

GA36024102  

Mámoa do Camiño 
Real 3  

RE36024020  

Mámoa do Camiño 
Real 1  

GA36024188  

Mámoa do Camiño 
Real 2  

GA36024189  

Mámoas do Monte 
Costado I. M5  

GA36024083  
1-31 (PGOM)  

Mámoas do Monte 
Costado I. M6  

GA36024190  

Mámoas do Monte 
Costado I. M7  

RE36024021  

Camino de 
Invierno  

E11  

Hórreo  E13  
Pardesoa  E14  
Molino  E15  
Rodelas  E20  

Impacto paisaxístico severo e incompatible co benestar das familias que viven e residen nos núcleos rurais 
afectados: 
O parque afecta aos montes Valiño, Monte do Costado, Coto de Sabugueira, Coto de Mamoela e Monte de 
Xiamonde adicados á explotacións forestais e madereiras e a masas autóctonas de bosque galego ou ancient wood. 
Miradoiros recolleitos no Catálogo de Paisaxes de Galicia:  
Miradoiro ou  Carrio, Pena de Francia, Monte Faro,  Cima do  Farelo. 
Carreiros especificados no Catálogo de Paisaxes: 
PR- G7 Roteiro  do Faro,  PR- G 124 Roteiro dá  Auga, Fonte e  Lavadoiros de Parada 
Itinerarios de interese paisaxístico: 
• O itinerario de interese cultural Mámoas de Vilanova 
• O itinerario panorámico do Mosteiro de Aciveiro a Mosteiro de  Carboeiro 
Itinerarios naturais: 
-  Sobreirais  do Arnego ( Carmoega- Carmoega)  
- Serra  do  Farelo ( Aián-Cima  do  Farelo- Aián) 
Itinerarios patrimoniais: 
-  Val de Camba (A  Feira de Río-San Xoán de Camba) 
- Roteiro Castros e Mámoas de Rodeiro ( Alemparte) 
-  Dolmens e petróglifos de  Axiaz ( Axiaz-Ventosa 
Áreas recreativas:   
Carballeira  do  rodo e Paseo Fluvial Río Pontiñas, Mouriscade, Entre Os Ríos,  Praia Fluvial pozo  do  Boi. 
Áreas de interese paisaxístico (AEIP):  
Pozo Negro e Fraga de Catasós, AEIP Monte Faro e  Sobreirais  do Arnego,  AEIP Serra  do  Candán. 
Sendeiros do Catálogo de Paisaxes: 
 PR- G 124 Roteiro dá  Auga, Fonte e  Lavadoiros de Parada, PR- G7 Roteiro  do Faro. 
Feísmo paisaxístico: 
A presencia doutras infraestruturas incrementa o feísmo paisaxístico.  
• Parque eólico  Tenzas  do Aire con 4 aeroxeradores en dirección Este, autorizado. 
• Parque eólico  Turubelo con 5 aeroxeradores en dirección Este, en tramitación. 
*Parque eólico Brisa con 11 aeroxeradores en dirección Sueste, en tramitación. 
Ademais, hai unha  LAT de 66  kV que discorría en dirección Este-Oeste a uns 960 metros ao Sur do aeroxerador 03 
e estaba proxectada a  LAT 132  kV  Galerna – Silleda (proxecto independente) que discorrerá polo centro do parque 
eólico de  CÉFIRO. 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR. 
*O Documento denominado “Anexo II DOCUMENTACIÓN AEROGENERADOR” preséntase en lingua non oficial en 
Galicia, isto é, en lingua inglesa polo que debe ser retirado e sometido de novo a exposición pública para que a 



cidadanía poida avaliar as características do mesmo. 

 

Descrición: 

Os parques eólicos Brisa (61,6  MW),  Céfiro (56 MW) e  Galerna (56  MW) obtiveron permiso de acceso a rede de transporte na subestación Silleda 400  kV, con data 22 de xullo de 2020, para 56 MW, 50,4 MW e 50,4  MW, respectivamente. 

Dentro do anteproxecto do  P.E.  Galerna, tramitado con números de expediente  PEol-324 (Subdirección Xeral de Enerxía Eléctrica do  MITERD) e 20190292 (Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental do  MITERD), inclúese unha liña de 132  kV 

ata a subestación colectora Silleda, unha subestación colectora 132/400  kV, e un tramo de liña de 400  kV ata a subestación Silleda 400  kV. Os anteproxectos de Brisa e  Céfiro inclúen un tramo curto de liña de 132  kV para o seu entroncamento 

en  T coa liña  P.E.  Galerna-Silleda colectora. 

As sociedades  Greenalia  Wind  Power Brisa, S.L.,  Greenalia  Wind  Power  Céfiro, S.L. e Greenalia  Wind  Power  Galerna, S.L. chegaron a un acordo para compartir a tramitación, construción e explotación das infraestruturas de conexión comúns 

necesarias para a conexión a rede en Silleda 400  kV. 

INFRAESTRUTURA DE EVACUACIÓN DO PARQUE EÓLICO 

Os tres tramos que compoñerán a  LAT 132 kV Nó Silleda son os seguintes: 

- Tramo  P.E.  GALERNA –  P.E. BRISA (11.065  m) 

- Tramo  P.E. BRISA –  P.E.  CÉFIRO (4.904  m) 

- Tramo  P.E.  CÉFIRO – SUBESTACIÓN COLECTORA SILLEDA (10.195  m) 

LAT 132  KV SET  PE  GALERNA – SET COLECTORA SILLEDA 

Orixe: SET  PE  GALERNA (Termo Municipal Lalín) 

Final: SET COLECTORA SILLEDA (Termo Municipal Silleda) 

 

SUBESTACIÓN COLECTORA SET COLECTORA SILLEDA 132/400  KV 

Co obxectivo de recoller a enerxía xerada polos parques eólicos da zona, será necesaria a construción dunha nova subestación colectora, a SET COLECTORA SILLEDA 132/400  kV, que concentra a enerxía procedente de varios parques na zona 

en 132  kV, elévaa  a 400  kV e evacúaa a través da  LAT 400  kV SET COLECTORA SILLEDA – SET SILLEDA ata o punto de conexión á rede. 

A Subestación Colectora está situada no Concello de Silleda, provincia de Pontevedra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE EÓLICO GALERNA 

Afección severa e prexuizos irreparables para as explotacións agro –gandeiras e forestais da comarca. Fragmentación e disminución da base territorial das explotacións. Prexuizos para as familias que viven e residen nos núcleos 

rurais afectados e para os que constitúe o seu medio de vida. 



 



 

Pradeiras e pastizais afectados polo proxecto eólico. A estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación fragmentan o territorio, diminuen a base territorial das explotacións e afectan 

directamente á calidade da súa producción. Impacto non avaliado pola mercantil promotora. 



 

A estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación fragmentan o territorio, diminuen a base territorial das explotacións forestais e madereiras e afectan directamente á calidade da súa 

producción. Impacto non avaliado pola mercantil promotora. 

 



 

 

Zonas de hábitat 9230 que se corresponde basicamente con  robledales de  Quercus robur acompañados de castiñeiro e bidueiro principalmente. Estes hábitats localízanse nas seguintes zonas: 



- Zona entre os aeroxeradores 02 e 03 

- Contorna do aeroxerador 05, ao Leste 

- Contorna do aeroxerador 06, ao Leste 

- Contorna do aeroxerador 07, ao Leste e Oeste 

 



 

Afección moi severa da estación eólica Galerna ao patrimonio cultural 

 

PARQUE EÓLICO BRISA 

A mercantil promotora obviou o impacto do proxecto da estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación sobre as granxas e as explotacións agro –gandeiras e as explotacións forestais, tendo en conta que constitúen o medio 

de vida das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados polo proxecto. 

Lalín e Rodeiro ocupan o 3º e 5º posto en produción de gando porcino de Galicia; e ademais, Lalín ocupa o 1º en produción de bovino. 



 

Aeroxeradores á beira de granxas ou enriba de masas autóctonas. Como é o caso do aeroxerador 3 ou o arexorador 5 á beira dun humidal e preto dunha granxa 



 



 

“Pinares 
Las masas de repoblaciones de pino se localizan mayoritariamente en las zonas 

centro y Norte del parque eólico, y principalmente al Oeste de la zona ocupada por el 
parque eólico. Estas masas están compuestas mayoritariamente de Pinus pinaster. Dichas 

masas aparecen principalmente en forma de masas adultas cercanas a su turno de 
aprovechamiento. En cuanto a la especie Pinus radiata, aparece en un pequeño número de 
parcelas de no excesiva superficie, siendo las de mayor entidad las existentes en la zona de 
implantación del aerogenerador 09 y en la zona final de la traza de la LAT de evacuación.”. 

PROXECTO INCOMPATIBLE COA LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE MONTES DE GALICIA. 

A propia mercantil promotora recoñece a importancia do sector forestal na área do proxecto. 

O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue ao cambio climático e á descarbonización da economía. Aspecto non avaliado pola promotora.  

 



 

 

Falla de avaliación do sector forestal e madereiro da área de afección do proxecto, como fonte de ingresos importante para as economías familiares. Ausencia de valoración do 

papel económico, social, cultural e ecolóxico dos montes da zona e das explotacións madereiras e forestais. 

 



 

O proxecto eólico Brisa e a súa infraestrutura de evacuación, ao igual que pasa no proxecto eólico Galerna, afecta significativamente ao bosque autóctono galego ou ancient wood formado por: Quercus Robur, Quercus pirenaica, Castanea sativa, 

Betula celtibérica …. A instalación do parque eólico e a liña de evacuación afecta de xeito irreversible a masas autóctonas e a exemplares, xa que implica a súa eliminación, vulnerando así o artigo 2 da Directiva de Hábitats que obriga a manter os 

hábitats de interés comunitario nun estado de conservación favorable. 



 

Granxas ubicadas a escasos metros do parque eólico. Impacto socioeconómico non avaliado pola mercantil promotora 

 

 

 



 

Os impactos sobre o sector forestal e  agrogandeiro son inasumibles e totalmente incompatibles  cos usos e medios de vida actuales. Aspectos todos  eles  non  avaliados  pola 

promotora  dos proxectos Galerna, Brisa e Céfiro. 

. 



 



 

Falla de avaliación do sector forestal e madereiro da área de afección do proxecto, como fonte de ingresos importante para as economías familiares. Ausencia de valoración do 

papel económico, social, cultural e ecolóxico dos montes da zona e das explotacións madereiras e forestais. 

 
 



 



 

Falla de avaliación do sector forestal e madereiro da área de afección do proxecto, como fonte de ingresos importante para as economías familiares. Ausencia de valoración do 

papel económico, social, cultural e ecolóxico dos montes da zona e das explotacións madereiras e forestais. 

 
 



 



 

 



 

 



 

Parque eólico Céfiro 

A mercantil promotora obviou o impacto do proxecto da estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación sobre as granxas e as explotacións agro –gandeiras e as explotacións forestais, tendo en conta que constitúen o medio 

de vida das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados polo proxecto. 

Lalín ocupa o 3º posto en produción de gando porcino de Galicia; e ademais, Lalín ocupa o 1º en produción de bovino. A estación eólica e a súa liña de evacuación prevé a súa instalación directamente sobre as superficies agrarias 

das explotacións agro –gandeiras, incluso a escasos metros das granxas e sobre explotacións forestais e madereiras que constitúen o medio de vida das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados polas estacións 

eólicas Céfiro, Galerna e Brisa, tal e como se perciben nas seguintes imaxes do proxecto: 

 



 

 

 

Parque eólico á beira dos núcleos e das granxas 



 

Muro de pedra seca. A Unesco elixe os muros de pedra seca en España e outros sete países como Patrimonio da Humanidade. O Comité de  Salvaguardia do Patrimonio Cultural Inmaterial da Unesco considerou que «os muros de 

pedra seca desempeñan un papel esencial na prevención de corrementos de terras, inundacións e avalanchas. 

Impacto obviado pola mercantil promotora 

 

 



 

 



 

O proxecto eólico afecta directamente a  terreos con cultivos forraxeiros e praderías e millo que forman parte da base territorial das explotacións agro –gandeiras  

 



 

Granxas localizadas a escasos metros do parque eólico. Impacto socioeconómico non avaliado pola mercantil promotora 

 

 



 

Granxas localizadas a escasos metros do parque eólico. Impacto socioeconómico non avaliado pola mercantil promotora 

 

 


