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

Parque Eólico Santuario de 180  MW e a súa infraestrutura de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo. BOE Núm. 161 Miércoles 7 de xullo de 2021. Código do proxecto: PEol-422. Fin prazo: 18 de agosto de 

2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Parque eólico 
Santuario de 180 
MW e a súa 
infraestrutura de 
evacuación 

Enel Green 
Power España, 
S.L 

As Pontes de 
García 
Rodríguez, 
provincia de A 
Coruña 
e Guitiriz, 
Vilalba e 
Xermade, 
provincia de 
Lugo. 
 
 

 
 
Montes 
veciñais en 
man común 
afectados: 
Amea, Veigas 
de Carqueiral, 
de Cerveira do 
Cristo e 
Pandiñas, 
Xermade 
(Lugo) 
Egualonga, 
Castelo de 
Gohia, 
Espigón, 
Carraceiro, 
Chao da 
Lagoa, Quintás 
e Estreito, 
Xermade 
(Lugo) 
Chao da Lebre, 
Roza do 
Lombo, 
Lagares, De 
Abaixo de 
Rebordelo, 

1. Parque Eólico Santuario de 180  MW 
de potencia nominal, estará integrado 
por corenta (40) aeroxeradores  tripala 
170  m de diámetro, de 4.500 kW de 
potencia 
unitaria e 115  m de altura de  buxeiro. 
Tamén se previu once (11) 
posicións de reserva con obxecto de ser 
executadas no caso de que algunha das 
posicións titulares sexan consideradas 
non viables durante a tramitación do 
presente parque eólico. 
2. A evacuación da enerxía eléctrica 
xerada polos aeroxeradores realizarase 
 a través de 18 liñas subterráneas de 
Media Tensión (33 kV) á SET 
"Santuario". 
3. SET 33/220  kV Santuario. 
4. Subestación Colectora SET Colectora 
33/220/400 kV As Pontes. 
5. A SET 33/220  kV "Santuario" recibirá 
a enerxía xerada no parque 
eólico Santuario, por medio das liñas 
subterráneas correspondentes, e 
evacuaraa 
 a través dunha liña aérea de Alta 
Tensión en 220  kV, obxecto tamén 
do anteproxecto, á SET Colectora As 
Pontes. 
6. Liña subterránea de 400  kV entre a 
SE Colectora As Pontes e o punto de 
conexión 
á Rede na Subestación de REE As 
Pontes (posición Grupo 3 Central 
Térmica). 
O parque eólico Santuario forma parte 
dun conxunto de 6 Parques Eólicos 
situados na zona  noroccidental da 
provincia da Coruña, en 
desenvolvemento por parte 
de  Enel Green  Power España S.L. O 

Prexuizos significativos e incompatibles co mantemento dos hábitats prioritarios e de interés comunitario nun 
estado de conservación favorable:  
afección severa e prexuizos significativos e irreversibles para a bosque de ribeira (hábitat prioritario). 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. 
Cómpre salientar que o s hábitats prioritarios 4020* Brezais húmedos atlánticos de Erica ciliaris, 7110 * Turbeiras altas 
activas, 91E0 * Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior ( Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
veranse afectados significativamente e de xeito irreversible pola estación eólica e a súa infraestrutura de evacuación. 
 

VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DE GALICIA. ELIMINACIÓN DA 
MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE.  
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 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 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 severa e incompatible coas lagoas, brañas e humidais presentes na área de desarrollo deste 
proxecto, dentro da poligonal do parque e nas comarcas de implantación dos seis parques eólicos que 
configuran o plan industrial da mercantil Enel Green Power España, S.l.:  
non avaliado pola mercantil promotora. No sector nordés do lago das Pontes existen humidais, que serven de refuxio 
para as aves acuáticas. Estes humidais desempeñan unha función ecosistémica fundamental como lugares de lugares 



Capela, 
Carreiras, 
Ribeira, 
Cadaval, 
Brañamoura, 
Trasdacosta e 
Braña, Vilalba 
(Lugo) 
Burros 
Blancos, 
Xermade 
(Lugo) 
Seixo Grande, 
Vilalba (Lugo) 

conxunto dos parques eólicos, 
denominados Caaveiro,  Tesouro, 
Barqueiro, Badulaque, Santuario e 
Moeche ten 
unha potencia instalada conxunta de 611  
MW e conectan nun mesmo punto de 
conexión 
á Rede a Subestación de REE As Pontes 
(posición Grupo 3 Central 
Térmica). 

de invernada para anátidas e larolimícolas, abrigo pola afluencia de aves procedentes do norte de Europa.  
Afección severa á Charca do Val, non avaliada pola mercantil promotora. Tampocou avaliou os prados e brañas 
encharcados da antiga escombreira. Tampouco avaliou o humidal da Balsa de Penapurreira.  
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 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:  
O proxecto afecta a numeroso cauces como o “Rego de San Martiño”, “Rego dá Ribeira”, “Rego  do  Tordegos”, “Rego 
de  Cerracín”, “Rego  do  Momán”, “Rego dá Veiga  Branca”, “Rego de  Cece” e “Rego dá  Silvela”. 
A liña de evacuación 220  kV ten varios  cruzamentos, en concreto cos leitos: “Rego de  Tordegos”, “Rego de Porto 
Souto”, “Rego de  Lavadoiro”, e 2  cruzamentos co río Eume e outros regos innominados. Cómpre ter en conta que a 
afección ao bosque de ribeira é permanente, xa que se produciría a eliminación de especies. 
Prexuizos significativos para as familias que viven e residen nos núcleos poboacionais afectados polo 
proxecto. Afección sao benestar e á saude. Vulneración flagrante do Convenio europeo da Paisaxe: a cidadanía 
ten dereito a ser consultada e a decidir sobre o impacto visual e paisaxístico do proxecto. Impacto inasumible 
e incompatible coa habitabilidade dos núcleos. 
Distancia a chan urbano ou urbanizable e outras infraestruturas 
Segundo o  MTN25 do  IGN, os núcleos urbanos e diseminados máis próximos ao proxecto son: 
- Xermade, situado a 1.375  m ao nordés do aeroxerador reserva  S41. 
-  Miraz, situado a 860 metros ao leste do aeroxerador  S07. 
-  Cabreiros, situado a 880 metros ao oeste do aeroxerador  S27. 
-  Candamil, situado a 1.560 metros ao oeste do aeroxerador  S32. 
-  Santaballa, situado a 2.300 metros ao sur do aeroxerador  S39. 
-  Moman, situado a 1.200 metros ao suroeste do aeroxerador  S13. 
- Ou  Buriz, situado a 950 metros ao sur do aeroxerador reserva  S47. 
- Municipio das Pontes, situado a 4.600 metros ao sur do aeroxerador  S01, a 1.300 metros da  LAAT 220  kV, e 
lindeira coa SET Colectora e  LAAT 400  kV. 
- Vilalba, situado a 5.700 metros ao sur do aeroxerador  S39. 
- Guitiriz, situado a 10.000 metros ao sur do aeroxerador reserva  S47. 
 
Prexuizos significativos e irreversibles para Áreas protexidas e Espazos Naturais Protexidos e zonas 
pertencentes á Rede Natura 2000: 
- ZEC ES1120015 “Serra  do  Xistral”, catalogado tamén como Zona de Especial Protección dos Valores  Naturais 
(ZEPVN) co mesmo nome. 
- Parque Natural “Fragas do Eume” (Decreto 218/1997, do 30 de xullo, polo que se declara o parque natural das 
Fragas do Eume), o cal ademais está catalogado como  ZEC ES1110003 “Fragas do Eume” e  ZEPVN, con idéntico 
nome. 
- Reserva da Biosfera “TERRAS  DO MIÑO” (con data de declaración o 07 de novembro de 2002) 
- ZEC ES1120003 “Parga-Ladra- Támoga”, catalogado tamén como Zona de Especial  Protección dos Valores  
Naturais  (ZEPVN) co mesmo nome. 
Cabe resaltar que existe unha gabia de  MT que cruza o  ZEC “Parga-Ladra- Támoga”,, 
A liña de evacuación 220  kV, SET Colectora 220/400  kV e  LAT 400  kV discorren ao norte do  PE Santuario”, dentro 
da poligonal do macro parque eólico. 



Serra do Xistral 
Código ZEC 

ES1120015 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 

de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro. 
Superficie 

22.964 ha. 
Situación 

Extensa área montañosa do norte e noroeste da provincia de Lugo, penetrando levemente polo oeste na provincia da Coruña. 

Pertence ás comarcas da Mariña Central, A Mariña Occidental, A Terra Chá e Eume. Localidades de referencia: Ourol, Ferreira, A 

Seara, Mondoñedo, Abadín, Muras, As Pontes de García Rodríguez. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Xistral, de 22.964 ha. 

 Reserva da Biosfera "Terras do Miño”. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 
3130   

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-
Nanojuncetea 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020 ß Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 
6230 ß Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas 

montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental) 
6410   Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

6510   Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110 ß Turbeiras altas activas 
7120   Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural 

7130 ß Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 
7130   Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7140   'Mires' de transición 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Terras_do_Minho.html


7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180 ß Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 
91D0 ß Turbeiras boscosas 
91E0 ß Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 
Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Elona quimperiana 
  

Sphagnum pylaisii Euphydryas aurinia   
Trichomanes speciosum Geomalacus maculosus   
Woodwardia radicans Lucanus cervus   

  Margaritifera margaritifera   
  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 
Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 
Discoglossus galganoi Lutra lutra 
Lacerta monticola Miniopterus schreibersii 
Lacerta schreiberi Myotis myotis 
  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  

Fragas do Eume 
Código ZEC 

ES1110003 
Rexión 

Atlántica. 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 

de importancia comunitaria de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

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


Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014. 

Plan de ordenación dos recursos Naturais (P.O.R.N.) do Parque natural “Fragas do Eume”. Decreto 211/1996  

Concellos 

Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Monfero, Pontedeume. 
Superficie 

9.127 ha. 
Situación 

Ao nordeste da provincia da Coruña, entre a Ría de Ares e a Serra da Loba. Localidades de referencia: Pontedeume, As Pontes de 

García Rodríguez, As Neves e Monfero. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Fragas do Eume” de 9.127 ha 

 Parque Natural ''Fragas do Eume'', 9.126 ha). 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 
Código Denominación 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

3270   Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p. 

4020 ß Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
4030   Queirogais secos europeos 

5230 ß Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 
6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 
6230 ß Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas 

montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental) 
6410   Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

6510   Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110 ß Turbeiras altas activas 
7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180 ß Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 
91E0 ß Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260   Soutos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
Flora Invertebrados Peixes 

Culcita macrocarpa Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960605/Anuncio70C2_gl.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=Fragas_do_Eume.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960605/Anuncio70C2_gl.html


Narcissus asturiensis Elona quimperiana   
Narcissus cyclamineus Euphydryas aurinia   
Sphagnum pylaisii Geomalacus maculosus   
Trichomanes speciosum Lucanus cervus   
Woodwardia radicans Margaritifera margaritifera   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 
Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus 
Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 
Lacerta monticola Lutra lutra 
Lacerta schreiberi Myotis bechsteinii 
  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  

Parga - Ladra - Támoga 
Código ZEC 

ES1120003 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares 

de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba, Xermade. 
Superficie 

4.939 ha. 
Situación 

No cuadrante noroccidental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas da Terra Chá e Lugo. Localidades de referencia: 

Guitiriz, Parga, Friol, Xermade, Vilalba, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei, Feira do Monte, Castro de Rei, Lugo. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Parga – Ladra – Támoga”, de 4.938 ha. 

 Reserva da Biosfera “Terras do Miño” 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

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


3110   Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae) 

3120   
Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo sobre solos xeralmente areentos do 
mediterráneo occidental con Isoetes spp. 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-
Nanojuncetea 

3140   Augas oligomesotróficas calcarias con vexetación béntica de Chara spp. 

3150   Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

3270   Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p. 

4020 ß Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 
6230 ß Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas 

montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental) 
6410   Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

6510   Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110 P Turbeiras altas activas 
7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

7210 ß Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae 
7230   Turbeiras baixas alcalinas 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

91D0 ß Turbeiras boscosas 
91E0 ß Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
91F0   

Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes ríos (Ulmenion minoris) 

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
Flora Invertebrados Peixes 

Eryngium viviparum Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 
Luronium natans Elona quimperiana Rutilus arcasii 
Narcissus asturiensis Euphydryas aurinia   
Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Lucanus cervus   
Sphagnum pylaisii Macromia splendens   

  Margaritifera margaritifera   

  Oxygastra curtisii   
  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 



Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 
Discoglossus galganoi Lutra lutra 
Lacerta schreiberi Rhinolophus ferrumequinum 
  Rhinolophus hipposideros 

 
Véxase: 
Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico 
e o Fondo de Compensación Ambiental. 
Disposición transitoria segunda. Áreas de desenvolvemento eólico. 
“2. En caso das áreas de desenvolvemento eólico en que se produza  superposición coa Rede Natura, a zona de  
superposición que afecte a aquela non se considerará apta para implantar novos parques eólicos, excepto proxectos 
de modificación de parques eólicos nos termos indicados no artigo 32 da presente lei. Esta limitación farase 
extensiva á totalidade das instalacións do parque eólico contempladas na  poligonal establecida no seu 
proxecto de execución” 
 
Prexuizos significativos e irreversibles para as Paisaxes. Xeración de Feísmo Paisaxístico. Impacto severo e 
significativo para o turismo e a hostalería: 
1-Área de especial interese paisaxístico (AEIP). 
- Fragas de Eume 
- O Lago dás Pontes 
- Fraga dá  Carballeira  
- Serra  do  Xistral 
- Fraga dás Barbudas e  Val  do  Cambás 
- Alto Miño 
- Rio Parga – Guitiriz 
- Serra de  Forgoselo 
- Serra dá  Carba 
O monte Monseivane, que con 929 metros de altitude é o pico máis alto da Serra da Carba, conxunto montañoso onde 
se integra. 
As súas características convérteno nun miradoiro natural no que gozar dunha estupenda panorámica da comarca da 
Terra Chá. 
Ao abrigo desta elevación habitan vacas e cabalos salvaxes, protagonistas dos famosos curros que se realizan na 
época da rapa das bestas para liberar de pelo e marcar aos animais. 
- Monte  Monsaivane 
2- Carreiros: destaca pola súa importancia o Camiño de Santiago. 
- Camiño de Santiago: Camiño do Norte 
Ademais, localizamos outros carreiros e roteiros na zona: 
-  PRG 147  Sendeiro  As  Fragas dá Ribeira e  do  Lostegal.  
-  PRG 99 Rota de  Auga de Guitiriz  
3- Miradoiros: dada a presenza das serras elevadas, atopamos os seguintes elementos 
que presentan importantes vistas panorámicas: 
- Miradoiro Teixeiro  
- Miradoiro Dous  Cerqueiros 
- Miradoiro Caxado 
- Miradoiro A  Carballeira 
- Miradoiro  Gañidoira. Desde este mirador contémplanse maravillosas vistas da Serra do Xistral cos seus cabalos 
salvaxes. Cómpre lembrar que as estacións eólicas e as súas infraestruturas fragmentan os hábitats prexudicando a 



gandería salvaxe, que como neste caso e no caso citado do monte Monseivane cumpre unha función non só 
económica senón tamen ecosistémica ao axudar na prevención dos incendios. Aspecto obviado pola mercantil 
promotora. Hai que ter en conta que o monte ten unha función ambiental moi importante, ao igual que unha función 
económica, social e recreativa. 
- Miradoiro Alto dá  Curuxeira  
- Miradoiro Cima  do  Xistral 
- Miradoiro O  Peñote  
- Miradoiro  Monseivane  
- Miradoiro San Breixo  
- Miradoiro de Aranga 
- Miradoiro Pico Vales 
- Miradoiro Monte de Pena 
- Miradoiro Monte  Pendella 
4- Patrimonio Cultural Material: dentro deste apartado, destacar os seguintes elementos. 
- Camiño de Santiago: Camiño do Norte 
- Mosteiro de Santa María 
- Castelo  das Pontes García  Rodriguez 
- Torre  Roupar  
-  Pedra Chantada 
- Torre Codesido 
- Castelo Dos  Andrades 
- Roza dás  Modias 
- Castelo dá Pobra 
- Castelo de Aranga 
- Torre de  Camarasa 
 
Reserva dá Biosfera Terras do Miño:  
Con respecto ás reservas da Biosfera o  PE Santuario está na súa totalidade dentro da Reserva da Biosfera “Terras  do 
Miño”. 
Esta Reserva dá Biosfera localizase a escasos metros ao sur da LAAT 220 kV do parque eólico Tesouro. Cómpre 
recalcar este feito porque este plan de desarrollo eólico integrado por 6 macro parques que a mercantil 
promotora prevé para o mesmo ámbito xeográfico fragmenta os ecosistemas e os hábitats de maneira severa e 
significativa impedindo a conectividade dos ecosistemas e dos espazos de alto valor natural e ecosistémico. 
Por isto, este plan industrial debe ser rexeitado. 
Terras do Miño 
Data de declaración 
7 de novembro de 2002 
Superficie 
363.669 ha. 
 Concellos 
Ata 26 concellos incluído o de Lugo 
Situación 
Na provincia de Lugo. 
Outras figuras de protección 
Zonas Especiais de Conservación (ZEC): “Parga-Ladra-Támoga”, ZEC ES1120003 (4.939 ha.), “Serra do Xistral”, ZEC 
ES1120015 (22.964 ha), “Ría de Foz-Masma”, ZEC ES1120011 (643 ha), “Serra do Careón”, ZEC ES1110014, (6.662 
ha) 
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN): “Parga-Ladra-Támoga” (4.938 ha.), “Serra do Xistral” 



(22.964 ha), “Ría de Foz-Masma”, (643 ha) e “Serra do Careón” (6.662 ha) 
  
Prexuizos significativos e incompatibles coa avifauna:  
Iberolacerta monticola  
Anas crecca  
Gallinago gallinago  
Circus cyaneus  
Pandion haliaetus  
Scolopax rusticola  
Discoglossus galganoi  
Píntega píntega  
Ra ibérica  
Ra temporaria  
Chioglossa lusitanica  
Chondrostoma duriense  
Chondrostoma arcasii  
Rhinolophus ferrumequinum  
Rhinolophus hipposideros  
Circus pygargus 
Accipiter nisus 
Pernis apivorus  
Milvus migrans  
Gyps fulvus  
Aegypius monachus  
Circaetus gallicus  
Accipiter gentilis  
Accipiter nisus  
Buteo buteo  
Hieraaetus pennatus  
Falco tinnunculus  
Falco columbarius  
Falco subbuteo  
Falco peregrinus  

Pandion haliaetus considerada “Vulnerable”.  
Segundo as Listas Vermellas(UICN), as especies catalogadas e o seu réxime de protección son os seguintes:  
- “Vulnerables”: Circus pygargus, Streptopelia turtur, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Cervus 
elaphus, Anguilla anguilla, Salmo trutta, Chondrostoma duriense, Chioglossa lusitanica, Píntega píntega e Ra iberica.  
Atendendo ao Catálogo Español de Especies Ameazadas e Listaxe, as especies catalogadas e o seu réxime de 
protección son os seguintes:  
- “Vulnerables” (2 taxones): Circus pygargus e Chioglossa lusitanica.  
Segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, as especies catalogadas e o seu réxime de protección son os 
seguintes:  
- “Vulnerables” na península (8 taxones). Circus pygargus, Rhinolophus hipposideros, Chioglossa lusitanica, Píntega 
píntega, Discoglossus galganoi, Ra ibérica, Ra temporaria, Iberolacerta montícola.  
Ademais, existen varias especies atopadas durante o inventario, que non aparecen nas cuadrículas de IETT 
biodiversidade, pero se o fixeron no inventario e cuxo réxime de protección no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas, é o seguinte:  
- “En Perigo de Extinción” (2 Taxones): Anas crecca e Gallinago gallinago.  
- “Vulnerables” (3 Taxones): Circus cyaneus, Pandion haliaetus e Scolopax rusticola.  



Prexuizos significativos e incompatibles coa Paisaxe, os valores paisaxísticos das comarcas afectadas polo 
plan de desarrollo eólico previsto pola mercantil promotora. Incremento do Feísmo Paisaxístico (aspecto este 
non avaliado pola promotora). Presencia de Áreas de Alto Valor Natural (HNV), que definen a calidade da 
paisaxe  
 
Prexuizos significativos e irreparables para o bosque de ribeira e o bosque autóctono galego ou ancient wood: 
**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” 
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. 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. 
Prexuizos significativos e incompatibles para a especie en perigo de extinción Escribenta das Canaveiras:  
Unha parte da zona de actuación quedaría dentro da área potencial do plan de recuperación da da subespecie 
lusitánica do escribano palustre ( Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia. A Xunta deGalicia, 
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 parqueseólicos ou incluso complexos eólicos ou plans industriais de desarrollo 
eólico como é este caso, que 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 administración 



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 proxecto eólico constitúe un risco para a especie. 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. lusitánica Steinbacher) en Galicia indica: “A finalidade do plan de recuperación, de acordo cos 
antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a de inverter a tendencia demográfica regresiva da subespecie 
lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia ata que se limite de xeito significativo o seu risco de extinción nun 
horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación das localidades de reprodución coñecidas que se perderon e 
unha poboación reprodutora superior a 112 parellas”. Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no 
Decreto do ano 2013 queda moi lonxe da realidade e a situación da especie é de especial gravidade. No Censo de 
Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, indícase a priori, que a escribenta das 
canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar adar 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 
PLAN INDUSTRIAL DE DESARROLLO EÓLICO SIN AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

O parque eólico Tesouro forma parte dun conxunto de 6 parques eólicos situados na zona noroccidental da 
provincia da Coruña, en desenvolvemento por parte de Enel Green Power España S.L. O conxunto dos parques 
eólicos, denominados Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche ten unha potencia instalada 
conxunta de 611 MW e conectan nun mesmo punto de conexión á Rede a Subestación de REE As Pontes (posición 
Grupo 3 Central Térmica).  
Indica a promotora:  
“El Parque Eólico Tesouro forma parte de un conjunto de 6 Parques Eólicos ubicados en la zona  
noroccidental de la provincia de A Coruña, en desarrollo por parte de Enel Green Power España  
S.L.. El conjunto de los Parques Eólicos, denominados Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque,  Santuario y 
Moeche tiene una potencia instalada conjunta de 611 MW y tienen por punto de  conexión a la Red la Subestación 
de REE As Pontes”.  
 
FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO E DOS HÁBITATS, PERDA DE BIODIVERSIDADE:  
Trátase dun macro parque eólico dunhas dimensións totalmente desproporcionadas. Carece de utilidade pública e 
interés social, en tanto que afecta a un ámbito xeográfico moi extenso, fragmenta considerablemente os hábitats e 
incide significativamente na perda da base territorial das explotacións agro –gandeiras e forestais, fragmentando 
estas co conseguinte impacto negativo na calidade das masas forestais e os cultivos. 
A Liña de alta tensión prevé 41 apois máis o pórtico. 
A infraestrutura de evacuación do parque eólico Santuario consta da seguinte infraestrutura de evacuación eléctrica: 
•Subestación Santuario 33/220  kV. 
•Liña aérea 220  kV SE Santuario – SE Colectora As Pontes 
•SE Colectora As Pontes 220/400  kV 
•Liña subterránea 400  kV SE Colectora As Pontes – LLAS Pontes REE 
•Liña subterránea 400  kV SE Colectora As Pontes – Transformador Grupo 3 Térmica As Pontes 



A Subestación “SANTUARIO” emprazarase en parcelas agrícolas  do municipio de Xermade, Provincia de Lugo  coa  
conseguinte afección  ás  explotacións  agro – gandeiras e  ás economías familiares dá  xente que vive e reside nos 
núcleos  rurais afectados. A súa planta contará cunhas dimensións exteriores máximas de 106,4 por 80,2 metros e 
unha superficie de 8.199,54 m2. 
A liña discorrerá polo termo municipal das Pontes, na provincia da Coruña e polo termo municipal de Xermade na 
Provincia de Lugo. 
A orixe da Liña Aérea será o Pórtico da  S.E. T. “P.E. Santuario”, desde onde e a través de 15 aliñacións, chegarase 
ao pórtico da  S.E. T. “Colectora As Pontes”. 
A lonxitude total da liña é de 10.890,49  m, discorrendo polos termos municipais As Pontes na provincia da Coruña e 
Xermade na provincia de Lugo.  
A Subestación “SANTUARIO” emprazarase nas parcelas que se indican na seguinte táboa, do municipio de 
Xermade, Provincia de Lugo. A súa planta contará cunhas dimensións exteriores máximas de 106,4 por 80,2 metros 
e unha superficie de 8.199,54 m2. 
Ao anterior hai que engadir outros parques eólicos na entorna de afección do proxecto: PE Forgoselo 3.000 m / 
Noroeste Funcionamento PE Moeche 7.800 m / Norte En avaliación ante o MITECO PE Badulaque 13.300 m / Norte 
En avaliación ante o MITECO PE Caaveiro 7.000 m / Oeste En avaliación ante o MITECO PE Tesouro 10.500 m / 
Sueste En avaliación ante o MITECO PE Serra dá Loba 11.500 m / Sueste Funcionamento PE Serra do Punago-
Vacariza 8.900 m / Este Funcionamento PE Cordal de Montouto 17.000 m / Este Funcionamento, PE Serra da Loba 
1.850 m / Oeste Funcionamiento, PE Cordal de Montouto 4.500 m / Norte Funcionamiento. 
Outras infraestruturas que fragmentan o territorio: 
Entre as infraestruturas e servizos máis próximos ao proxecto, localízanse os seguintes: 
- Autovía AG-64, a 515 metros ao oeste do aeroxerador reserva  S28 e ten un cruzamento coa  LAAT 220  kV. 
- Estrada CP-2204, a 550 metros ao oeste do aeroxerador  S08, e ten un cruzamento coa  LAAT 220  kV. 
- Estrada CP-2205, a 425 metros ao oeste do aeroxerador  S06. 
- Estrada CP-6153, situada a 285 metros ao sur do aeroxerador  S15. 
- Estrada CP-6509, situade a 675 metros ao leste do aeroxerador  S31. 
- Estrada CP-2207, a 160 metros ao oeste do aeroxerador  S23 
- Liña eléctrica alta tensión existente 1, a 380 metros ao suroeste do aeroxerador  S32. 
- Liña eléctrica alta tensión existente 2, a 260 metros ao oeste do aeroxerador  S40. 
- Encoro das Pontes, a 7.400 metros ao noroeste do aeroxerador  S01. 
- Central eléctrica das Pontes, a 6.500 metros ao noroeste do aeroxerador  S01. 
Afección severa ao patrimonio cultural. Descontextualización. 
GA27065248 MÁMOA DE CHAO DA LEBRE.  
GA27065152 MÁMOA DE PENA GRANDE 8/PENA DO RAMALLO.  
TÚMULO 02 TÚMULO DA VEIGA DA RETA.  
GA27021133 MÁMOA DO CORDAL DE SINDE.  
GA27021156 TÚMULO DAS CASAS NOVAS.  
GA27021128 MEDOÑA 3. 
GA27022175 MEDOÑA 2 DA ROZA DA MODIA GRANDE II.  
GA27065148 MÁMOA DE PENA GRANDE 4/PENA DO RAMALLO.  
GA27065147 MÁMOA DE PENA GRANDE 3/PENA DO RAMALLO.  
TÚMULO 03 TÚMULO DE ROZA DOS NAVEGOS.  
GA27065151 MÁMOA DE PENA GRANDE 7/PENA DO RAMALLO.  
GA27065094.  
GA27021067 MEDOÑA DO ALTO DOS CARBALLÁS 3.  
GA27022075 MEDOÑA DA ROZA DA MODIA GRANDE 1. 
CASTRO 01 CASTRO DE A ACASA NOVA.  
GA27021130 DOLMEN DE CAPEIRÓN.  



GA27021006 MEDOÑA DO ALTO DOS CARBALLÁS 1.  
GA27065146 MÁMOA DE PENA GRANDE 2/PENA DO RAMALLO.  
GA27065036 MÁMOA DE PENA GRANDE/PENA DO RAMALLO (8) 1.  
GA27021066 MEDOÑA DO ALTO DOS CARBALLÁS 2.  
GA15021005 MEDOÑA DA ZAIPA.  
GA27022068 CASTRO DE MARGA.  
CRUCEIRO DA FURADA.  
GA27021095 MEDOÑA DE REIGOSA 2.  
GA27021031.  
CRUCEIRO XESTOSELO.  
GA27065221 MÁMOA DE PENA GRANDE 10.  
GA27065015 PENA GRANDE 1.  
GA27065149 MÁMOA DE PENA GRANDE 5.  
GA27065150 MÁMOA DE PENA GRANDE 6.  
GA27065220 MÁMOA DE PENA GRANDE 9.  
GA27021043. 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR 
 
O documento denominado “INFORMACIÓN ADICIONAL AEROGENERADOR SG 6.0-170” está en inglés, lingua 
non oficial en Galicia, polo que cómpre a súa retirada e unha nova exposición pública do mesmo. 
 

 

 

 



 
 

RABAÑO PASTANDO NAS PARCELAS ONDE SE PREVÉ A LOCALIZACIÓN DA SUBESTACIÓN DO PARQUE EÓLICO. IMPACTO NON AVALIADO POLA MERCANTIL PROMOTORA 
 

Polígono 40 Parcela 564 
SOBRE O PINCHE. XERMADE (LUGO)  5.393 m2                  Referencia catastral 27021A040005640000QE 

Polígono 40 Parcela 565 
SOBRE O PINCHE. XERMADE (LUGO) 7.715 m2  Referencia catastral 7021A040005650000QS 

 

 



 

 

Pastizais e cultivos de millo das explotacións agro –gandeiras afectadas polo macro parque eólico Santuario. Imaxes do proxecto da mercantil promotora 



 
 
 

Humidáis no ámbito de afección do proxecto 
 



 
Terras adicadas a labores agro –gandeiras e que a mercantil promotora denomina “Zona de campiña…”. A afección do proxecto ás explotacións agro –gandeiras dos municipios afectados 

non foi avaliada pola mercantil promotora.  
 



 
Humidáis presentes no ámbito de afección do proxecto 



 
Explotacións forestais no ámbito de afección do proxecto e que forman parte da economía das familias que viven e residen nos núcleos afectados polo macro proxecto eólico 

 



 
Humidáis presentes no ámbito de afección do proxecto 

 
 


