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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Parque eólico 
Sembra, de 67,2 
MW e a súa 
infraestrutura de 
evacuación 

Volantis 
Renovables, 
S.L.U 

Cee, Dumbría e 
Fisterra (A 
Coruña) 

12 aeroxeradores de 5,6 MW cada un, de 105 metros de 
buxeiro e 150 de diámetro de rotor (de extremo a extremo das 
pás). 
A estación eólica prevé a súa localización nas paraxes 
denominadas A Cruz e Monte de  Sembra, 
onde a cota media sitúase nos 196  m, correspondendo a cota 
máis elevada cos 364  m do Alto da Cruz. 
Os accesos previstos ao Parque prodúcense a partir do  PK 
84.5 da AC-552 para o caso da 
aliñación oriental (Alto da Cruz), desde o  PK 89.00 da mesma 
vía para a aliñación  suroriental 
(Alto de Ou Senón) e desde o  PK 97.75 da mesma vía para 
acceder á aliñación occidental (Monte 
Sembra). 
A subestación dispoñeríase no lugar de Bermún (Cee). 
O Parque Eólico  Sembra evacuará a enerxía mediante unha 
rede de liñas aéreas e subterráneas de 66 
kV que terminan na subestación colectora de  Regoelle (TM 
Dumbría), actualmente en explotación. 
 
A liña de evacuación do  PE de  Sembra constará, en 
conxunto, de dous tramos: 
O primeiro tramo conectará a subestación do Parque Eólico de  
Sembra coa subestación do Parque 
Eólico de  Paxareiras II. Esta última, forma parte do proxecto 
do devandito parque eólico ( Paxareiras II), 
actualmente en fase de formulación de Declaración de Impacto 
Ambiental por parte da Dirección 
Xeral de  Calidade Ambiental e Cambio Climático da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Videnda, da Xunta de Galicia (Expediente nº 2011/0133), 
mentres que a súa liña de evacuación atópase actualmente en 
fase de formulación de Informe de Impacto Ambiental 
(Expediente nº 2021/0086). 
O promotor de ambas as actuacións ( PE Eólico de  Paxareiras 
II e Liña de Evacuación) é AV/AV  Paxareiras  SLU, existindo 

Afección significativa e incompatible coa vía cultural histórica Camiño de Santiago, 
Camiño a Fisterra. Afección significativa ao turismo e á hostalería: 
o incremento do feísmo paisaxísto e a descontextualización do patrimonio é unha ameaza xa 
arestora para o Camiño. 
Prexuizos significativos e irreparables para as Paisaxes: 
especial afección paisaxística á AEIP Monte Pindo e á AEIP Devesa de Anllares pero tamen a 
todo o litoral e praias afectadas. O impacto paisaxístico é inasumible. 
Prexuizos significativos e irreversibles para a Rede Natura: 
ZEC “Carnota – Monte Pindo” e ZEC “Costa da Morte”. 
Carnota - Monte Pindo 
Código do ZEC 

ES1110008 
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 

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

4.674 ha. 
Concellos 

Cee, Dumbría, Mazaricos, Carnota. 
Situación 

Sudoeste da provincia da Coruña, a cabalo das comarcas de Muros, Xallas e Fisterra. Núcleos 

urbanos de referencia: Cee, Ézaro, O Pindo, Carnota. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Carnota – Monte Pindo”, de 
4.674 ha. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 
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un acordo co mesmo para a conexión da liña de evacuación do  
PE de  Sembra coa SET do  PE de  Paxareiras II. 
As SET do  PE de  Paxareiras II sitúase no  TM de Dumbría ( 
UTM-X 491.592,49 /  UTM E 
4.758.786,37) e, desde aí, parte o segundo tramo, que 
conectará a Subestación do Parque Eólico 
de  Paxarareiras II coa citada Subestación Colectora de  
Regoelle. 
Conta con 7.255,10  m de lonxitude e forma parte do "Proxecto 
de  L.A. T. 66  kV de Evacuación do 
P.E. de  Paxareiras II" e atópase en fase de formulación de 
Informe de Impacto 
Ambiental (Expediente nº 2021/0086). 
O parque ubicaríase na cordal do Monte Lousado e as 
alternativas propostas pola empresa únicamente varían en 
canto á disposición dos aeroxeradores a un lado da cordal ou 
ao outro. 
A mercantil promotora presenta 3 propostas de parque eólico. 
As tres afectan directamente á AEIP do Monte Pindo e á ZEC 
Carnota –Monte Pindo. Tamen afectan a ZEC Costa da Morte 
sobre todo nos tramos de Cabo Fisterra e Punta Cusiñadoiro – 
Punta Raeiro e Punta Mellón –Punta da Vela. 
No referente á liña de evacuación as propostas que realiza a 
mercantil promotora inciden na AEIP 
do Monte Pindo e sobre a  ZEC Carnota- Monte Pindo de 
forma similar ao indicado para os 
aeroxeradores; mentres que sobre a  ZEC Costa da Morte a 
súa incidencia redúcese á contorna do 
cabo Fisterra e da Punta  Cusiñadoiro. 
En relación ao Camiño a Fisterra, presentan  afección severa a 
nivel das concas de  Buxantes, 
Fragoso e Castro Medio e Baixo Castro. 
As diferenzas entre ambas as solucións obedecen á súa 
disposición respecto do  cordal de Monte 
Lousado, discorrendo ao norte do mesmo a alternativa 1 e ao 
sur a alternativa 2. 
Así, a primeira das alternativas presenta unha maior incidencia 
sobre a zona setentrional do 
ámbito visual, que se manifesta a nivel das concas do Fragoso 
e Castro Medio e tradúcese nunha 
maior incidencia sobre o Camiño a Fisterra na devandita zona, 
que discorre ao  NE da liña e a máis 
de 2 km de distancia. 
Pola súa banda, a alternativa 2 presenta unha maior incidencia 
sobre a zona meridional do ámbito 

Código Denominación 

1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1150 ß Lagoas costeiras 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1310   
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 
ou areentas 

1320   Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea 
fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130 ß Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 

2150 ß Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 

2190   Depresións intradunales húmidas 

2230   Dunas con céspedes do Malcolmietalia 

2260   Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia 

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

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 

5230 ß Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6420   Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 

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 



visual, que se manifesta a nivel das concas de  Buxantes e 
Cee-Fisterra e que tamén se traduce 
nunha maior incidencia sobre o Camiño a Fisterra na devandita 
zona, que neste caso discorre en paralelo 
á liña e a menos de 1 km de distancia. 
Ademais e a nivel da conca Cee-Fisterra, incide sobre a 
vertente occidental da ría de Corcubión, 
contorna da poboación de Cee e vertente norte do Monte  do 
Pindo. 
En canto ás diferentes combinacións de solucións de parque e 
liñas, as diferenzas entre elas evidencian a incompatibilidade 
evidente entre a estación eólica e a súa infraestrutura de 
evacuación e os valores ambientais, paisaxísticos e culturais 
da área xeográfica afectada. 

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 

8330   Furnas mariñas 

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 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

  Cerambyx cerdo Alosa alosa 

  Coenagrion mercuriale Alosa fallax 

  Elona quimperiana Chondrostoma polylepis 

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Rhinolophus ferrumequinum 

Lacerta monticola Rhinolophus hipposideros 

Lacerta schreiberi   

 
Costa da Morte 
Código ZEC 

ES1110005 
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 

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

Arteixo, A Laracha, Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, 

Laxe, Vimianzo, Camariñas, Muxía, Cee e Fisterra. 
Superficie 

11.809 ha. 
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Situación 

Ao noroeste da provincia da Coruña. Franxa costeira que abarca a maior parte das comarcas 

de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, así como unha pequena sección da Coruña, entre 

os termos municipais de Arteixo e Fisterra. Localidades de referencia: Caión, Malpica, Corme, 

Ponteceso, Laxe, Camelle, Camariñas, Muxía, Lires, Fisterra. 
Outras figuras de protección 

 Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.” Costa da Morte”, de 11.809 ha e “Costa 
da Morte (Norte)” de 7.962 ha. 

 Zona de Especial Protección para as Aves ZEPA ES0000176 "Costa da Morte (Norte)", 7.962 
ha. 

A área se correspondese parcialmente coa IBA 004 Costa da Morte (Norte), incluida no 

inventario de SEO/BirdLife (1998). 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1150 ß Lagoas costeiras 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1310   
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 
ou areentas 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea 
fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130 ß Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 

2150 ß Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 

2190   Depresións intradunales húmidas 

2230   Dunas con céspedes do Malcolmietalia 

2260   Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia 

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

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 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/Zepa_0003.html


4030   Queirogais secos europeos 

5230 ß Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6220 ß Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6420   Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 

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 

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

7220 ß Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

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 

8330   Furnas mariñas 

91D0 ß Turbeiras boscosas 

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

  
Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus cyclamineus Coenagrion mercuriale Alosa alosa 

Omphalodes littoralis Elona quimperiana Alosa fallax 

Rumex rupestris Geomalacus maculosus Petromyzon marinus 

Sphagnum pylaisii Lucanus cervus   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Caretta caretta Galemys pyrenaicus 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Myotis myotis 

Lacerta schreiberi Phocoena phocoena 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  Tursiops truncatus 

  
Afección severa a hábitats prioritarios e de interés comunitario: 



3130 Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae 
e/ou 
Isoto- Nanojuncietea 
3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de 
CallitrichoBatrachion 
4020 * Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica cillaris e Erica tetralix 
4030 Brezais secos europeos. 
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero- Brachypodietea 
6230 * 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- limónicos ( 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 * Turbeiras altas activas. 
7140 Mires de transición 
7150 Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion. 
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica 
8230 Roquedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo- Scleranthion ou do Sedo albi- 
Veronicion 
dillenii 
8310 Covas non explotadas polo turismo. 
91E0 * 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 Bosques de Ilex aquifolium. 
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. 
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 aos recursos hídricos: 
O resalte dos Altos da Cruz –  Sembra, ao longo dos cales se dispoñería o  PE e transitaría a 
liña de evacuación, actúa de  interfluvio entre as concas dos ríos Castro (Norte), ríos de  
Buxantes e Cee (Sur) e  rego dá  Carbaliza (Oeste). O Castro, que desemboca na ría de Lires 
do mesmo xeito que fai o  rego de  Carbaliza, é o máis importante de todos eles, estendéndose 
a súa conca (140 km2) polos  TT.MM. de Muxía, Dumbría e Cee; mentres que os ríos de  
Buxantes e Cee verten á ría de Corcubión. 
Por outra banda, as rías de Corcubión e Lires, así como a Enseada de  Sardiñeiro presentan 
un elevado valor ambeintal e ecosistémico. 
Finalmente, apuntar a presenza de captacións de abastecemento de auga a poboación, tanto 
subterráneas como superficiais, na contorna das instalacións que se proxectan. 
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. De feito poderíase dicir que o parque aséntase 
enriba de brañas e humidais dada a importancia dos numerosos regatos, mananciais e fontes 
que existen nos montes Alto da Cruz e Sembra. 
Prexuizos significativos e incompatibles para a especie en perigo de extinción 
Escribenta das Canaveiras:  
Unha parte da zona de actuación, o lado suroeste correspondente a 5 dos aeroxeradores, 
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. 
Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá 
Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE 
GARANTA A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS E A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA 
TANTO SUPERFICIAIS COMO SOTERRADAS. 
 
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:  
non avaliado pola promotora.  
Afección ás zonas protexidas de auga potable (ZPAP) lineais e poligonais:  
non avaliado pola promotora  
Prexuizos significativos para os núcleos de poboación afectados e afección severa ao 
benestar dás familias que viven, traballan e residen neles:  
impactos obviados pola mercantil promotora.  
Falla de avaliación da relevancia do sector forestal segundo a Lei 7/2012, de 28 de xuño:  
O monte e as plantacións constitúen o medio de vida de moitas das familias que viven e 
residen nos núcleos de poboación afectados 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SIN AVALIAR 
 
A COSTA DA MORTE, UN MACRO POLÍGONO INDUSTRIAL EÓLICO. FRAGMENTACIÓN 
DO TERRITORIO E DOS HÁBITATS E PERDA DE BIODIVERSIDADE. INCREMENTO DO 
FEÍSMO PAISAXÍSTICO. 
Nunha contorna de 15 Km respecto as instalacións previstas existen un total de 27 parques 
eólicos que acollen a un total de 339 aeroxeradores, así como 11 liñas de alta tensión. 
MUXÍA I MODIFICADO  
MUXIA II MODIFICADO  
A  RUÑA II  
CURRÁS  
PAXAREIRAS II D-E  
PAXAREIRAS II  F  
PAXAREIRAS II  B  
PAXAREIRAS I  IIA  
PAXAREIRAS II  C  
PAXAREIRAS II  
PONCHE REBORDELO  
VALSAGUEIRO  
PES CORCUBIÓN  
PES MUXÍA 1  
MONTE DÁ CROA  
ALTO DÁ CROA  
ALTO DÁ CROA 2  
ALTO DÁ CROA 1  
ALTO DÁ CROA 8  
ALTO DÁ CROA II  
ALTO DÁ CROA II  
LOGOSO  
MONTE DÁ  TELLA  
MONTE OUTEIRO  
MONTE DÁ CROA  



MONTE REDONDO  
A  RUÑA III  
Liñas de Alta Tensión (lonxitude en metros) 
VIMIANZO - BRENS 16.860 
VIMIANZO - MAZARICOS 26.740 
VIMIANZO - MUXÍA 17.650 
PTE OLVEIRA - BRENS 9.075 
PTE OLVEIRA - FERROATLÁNTICA 3.040 
MEIRAMA - FERROATLÁNTICA 9.070 
LE  PAXAREIRAS II D-E 5.705 
LE  PE  VALSALG.- P. REBORDELO 5.605 
LE  PE MONTE  TOURADO 5.290 
LINEA FERROATLÁNTICA 5.675 
LE  PE  PAXAREIRAS II 7.255 
TOTAIS 111.965 metros 
 

 

 


