Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa
do parque eólico Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Maceda,
Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (Ourense), con actuacións para accesos nos termos municipais de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (Ourense). BOP Ourense nº.
183, de 11 de agosto de 2021. Código do proxecto: PEol-402. Fin prazo para alegacións: 22 de setembro de 2021.
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/9e98d1fce69dfa2b61d7c0a574af59cd406e1fa2
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NOME DO
PROXECTO
parque eólico
Rebordechao, de
154 MW e a súa
infraestrutura
de evacuación

PROMOTORA

MUNICIPIOS AFECTADOS

CARACTERÍSTICAS

IMPACTOS AMBIENTAIS

Desarrollos
Renovables
Iberia Beta, S.L.
(Grupo Statkraft
AS)

parque eólico
Rebordechao, de 154 MW,
situado
nos
termos
municipais de
Laza, Vilar de Barrio e
Maceda (Ourense), e a súa
infraestrutura
de evacuación, situada nos
termos municipais de
Maceda,
Montederramo,
Xunqueira de Espadanedo e
Nogueira
de Ramuín (Ourense), con
actuacións para accesos nos
termos
municipais de Cualedro,
Monterrei, Verín, Castrelo do
Val e Laza (Ourense).

inclúense as
infraestruturas necesarias para
a súa conexión á rede de
transporte
no nó PE Sil 220 kV, así como
as actuacións de reforzo e
ampliación previstas nos viarios
de acceso á instalación desde
a rede viaria de alta
capacidade. O conxunto das
actuacións
indicadas
desenvolverase,
ademais de nos referidos
termos
municipais de Laza, Vilar de
Barrio e Maceda, nos termos
municipais
de Montederramo, Xunqueira
de Espadanedo, Nogueira
de
Ramuín,
Cualedro,
Monterrei, Verín e Castrelo do
Val, na
provincia de Ourense.
Características
técnicas:
parque
eólico:
28
aeroxeradores de
5.500 kW de potencia unitaria,
tensión de xeración 30 kV, con
158 m de diámetro de rotor e
unha altura de buxeiro de 120,9
metros.
Contémplase
a
posibilidade de incrementar o
diámetro
de rotor ata 170 m e a altura do
buxeiro ata 130 m, así como

Incompatibilidade do proxecto coa Rede Natura 2000:
O parque eólico Rebordechao afecta de xeito significativo e produciría prexuizos irreversibles á Rede Natura 2000.
Está localizado nun espazo xeográfico de alto valor ecolóxico e elevados servizos ecosistémicos propios da Rede.
Parte do vial de acceso localízase dentro da ZEC Río Támega e a gabia de evacuación do parque eólico inclúese
nos límites administrativos da ZEC Bidueiral de Montederramo e a súa poligonal, entendendo esta nos termos da
Lei 8/2009, de Desenvolvemento eólico de Galicia, abrangue a superficie da Rede Natura 2000. Polo tanto, existirían
prexuizos signifiticativos e irreparables para os valores naturais obxecto de protección e consecuentemente suporía
un risco para a coherencia da Rede Natura e a integridade das ZEC Río Támega e Bidueiral de Montederramo.
A 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 indica literalmente:
“Disposición transitoria segunda. Áreas de desenvolvemento eólico.
1. En tanto non se modifique o Plan sectorial eólico de Galicia, considéranse áreas de desenvolvemento eólico as
áreas de reserva e áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico de
Galicia vixente.
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”.
Vulneración normativa:
 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
Artigo 46. Medidas de conservación da Rede Natura 2000.
1. Respecto das ZEC e as ZEPA, a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas, no ámbito das
súas respectivas competencias, fixarán as medidas de conservación necesarias, que respondan as esixencias
ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais e das especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a) Adecuados plans ou instrumentos de xestión, específicos dos lugares ou integrados noutros plans de
desenvolvemento que inclúan, polo menos, os obxectivos de conservación do lugar e as medidas apropiadas para
manter os espazos nun estado de conservación favorable. Estes plans deberán ter en especial consideración as
necesidades daqueles municipios incluídos na súa totalidade ou nunha gran porcentaxe do seu territorio nestes
lugares, ou con limitacións singulares específicas ligadas á xestión do lugar.
b) Apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais.
2. Igualmente, as Administracións competentes tomarán as medidas apropiadas, en especial nos devanditos plans ou
instrumentos de xestión, para evitar nos espazos da Rede Natura 2000 a deterioración dos hábitats naturais e dos
hábitats das especies, así como as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación destas
áreas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da

O Proxecto afecta aos
seguintes montes veciñais
en man común:
M.V. M. C. Monte
de Caridade Verín-Viana
Monterrei Actuación acceso
Nº 1
M.V. M. C. Touza VerínViana
Laza
Acondicionamento camiño
existente de acceso
M.V. M. C. Xeixadelo
e Carballeiras Verín-Viana
Laza
Actuacións acceso Nº 14-20
Acond. camiño existente

Aeroxerador R.26 e
infraestruturas asociadas
M.V. M. C. Travesa,
Lastredo
e Mallada Grande VerínViana Laza Aeroxerador
R.25 e R.28
e infraestruturas asociadas
M.V. M. C. de Navallo VerínViana Laza
Aeroxerador R.27
e infraestruturas asociadas
Torre meteorolóxica TM.3
M.V. M. C. Lama de Mazaira
Verín-Viana Laza
Aeroxeradores R.17
e R.20 a R.24
e infraestruturas asociadas
Torre meteorolóxica TM.2
M.V. M. C. Tamicelas VerínViana Laza Aeroxeradores
R.18 e R.19
e infraestruturas asociadas
M.V. M. C. Río Cabras VerínViana Laza Aeroxerador
R.14
e infraestruturas asociadas
M.V. M. C. Serra de Toro
Verín-Viana Laza Viarios de
acceso e
canalizacións subterráneas
M.V. M. C. San Mamede
de Prado e Candas A Limia
Vilar
de
Barrio
Aeroxeradores R.15 e R.16
e infraestruturas asociadas
20201120 Parque Eólico
Rebordechao Memoria - 65
M.V. M. C. San Mamede
e Medo A Limia Vilar de
Barrio Aeroxeradores R.03 e
R.04
e infraestruturas asociadas
M.V. M. C. Serra de San
Mamede
Miño-Arnoia
Maceda
Aeroxeradores R.01, R.02,

de incrementar ata 7 MW a
potencia
nominal
do
aeroxerador.
Inclúe 3 torres meteorolóxicas.
Termos municipais de Laza,
Vilar de Barrio e Maceda
(provincia de Ourense).
Liñas de interconexión de
media
tensión:
liñas
subterráneas
de 30 kV de interconexión dos
aeroxeradores coa subestación
transformadora 30/220 kV do
propio parque.
Subestación transformadora de
parque (SET 30/220 kV):
recibirá
a enerxía xerada no parque
eólico “Rebordechao”, por
medio dunha única posición de
liña 220 kV e transformador
30/220 kV de exterior. As
instalacións de 30 kV serán de
tipo
interior e incluirán 9 posicións
de entrada de liña de 30 kV
para recoller os circuítos
procedentes do parque eólico.
Superficie
aproximada 3.000 m2. Termos
municipais de Vilar de Barrio e
Maceda
(provincia
de
Ourense).
Liña de alta tensión a 220 kV
de evacuación: a evacuación
da
enerxía xerada polo parque
eólico Rebordechao farase
desde a
subestación transformadora de
parque 30/220 kV mediante
unha liña eléctrica aérea de 220
kV que se conectará coa
subestación
colectora Meda 220 KV
(compartida
con
outros
promotores

presente lei.
3. Os órganos competentes, no marco dos procedementos previstos na lexislación de avaliación ambiental, deberán
adoptar as medidas necesarias para evitar a deterioración, a contaminación e a fragmentación dos hábitats e as
perturbacións que afecten as especies fóra da Rede Natura 2000, na medida que estes fenómenos teñan un efecto
significativo sobre o estado de conservación dos devanditos hábitats e especies.
4. Calquera plan, programa ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a
mesma, poida afectar de forma apreciable ás especies ou hábitats dos citados espazos, xa sexa individualmente ou
en combinación con outros plans, programas ou proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas
repercusións no espazo, que se realizará de acordo coas normas que sexan de aplicación, de acordo co establecido
na lexislación básica estatal e nas normas adicionais de protección ditadas polas comunidades autónomas, tendo en
cuenta os obxectivos de conservación do devandito espazo. Á vista das conclusións da avaliación das repercusións
no espazo e supeditado ao disposto no apartado 5, os órganos competentes para aprobar ou autorizar os plans,
programas ou proxectos só poderán manifestar a súa conformidade cos mesmos tras asegurarse de que non
causará prexuízo á integridade do espazo en cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública. Os criterios
para a determinación da existencia de prexuízo á integridade do espazo serán fixados mediante orde do Ministro de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, oída a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
5. Se, a pesar das conclusións negativas da avaliación das repercusións sobre o lugar e a falta de solucións
alternativas, debese realizarse un plan, programa ou proxecto por razóns imperiosas de interese público de primeira
orde, incluídas razóns de índole social ou económica, as Administracións públicas competentes tomarán cantas
medidas compensatorias sexan necesarias para garantir que a coherencia global de Natura 2000 quede protexida.
A concorrencia de razóns imperiosas de interese público de primeira orde só poderá declararse para cada suposto
concreto:
a) Mediante unha lei.
b) Mediante acordo do Consello de Ministros, cando se trate de plans, programas ou proxectos que deban ser
aprobados ou autorizados pola Administración Xeral do Estado, ou do órgano de Goberno da comunidade autónoma.
Devandito acordo deberá ser motivado e público.
A adopción das medidas compensatorias levará a cabo, no seu caso, durante o procedemento de avaliación
ambiental de plans e programas e de avaliación de impacto ambiental de proxectos, de acordo co disposto na
normativa aplicable. Ditas medidas aplicaranse na fase de planificación e execución que determine a avaliación
ambiental.
As medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, polo leito correspondente, á Comisión Europea.
6. No caso de que o lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural e/ou unha especie prioritaria, sinalados
como tales nos anexos I e II, unicamente poderanse alegar as seguintes consideracións:
a) As relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública.
b) As relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente.
c) Outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde, previa consulta á Comisión Europea.
7. A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable a
especies incluídas nos anexos II ou IV que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de
extinción, unicamente poderase levar a cabo cando, en ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas
coa saúde humana e a seguridade pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o
medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A xustificación do plan, programa
ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas compensatorias levará a cabo conforme ao previsto no
apartado 5, salvo polo que se refire á remisión das medidas compensatorias á Comisión Europea.
8. Desde o momento en que o lugar figure na lista de LIC aprobada pola Comisión Europea, este quedará sometido
ao disposto nos apartados 4, 5 e 6 deste artigo.
9. Desde o momento da declaración dunha ZEPA, esta quedará sometida ao disposto nos apartados 4 e 5 deste
artigo.

R.06, R.07 e R.08
e infraestruturas asociadas
Subestación 30/220 kV
Liña A. T. 220 kV
(apoios 1-14)
M.V. M. C. de Santiso MiñoArnoia Maceda Liña A. T.
220 kV
(apoios 15-22)
M.V. M. C.
Murriosa
ValdeorrasTrive
Montederramo Liña A. T. 220
kV
(apoios 23-30)
M.V. M. C. Texo ValdeorrasTrive Montederramo Liña A.
T. 220 kV
(apoios 31-37)
M.V. M. C. Verea MiñoArnoia Maceda Liña A. T.
220 kV
(apoio 42)
M.V. M. C. Lombada
e Loureiro Miño-Arnoia
Maceda Liña A. T. 220 kV
(apoio 43)
M.V. M. C. Porto Coiños
e Penas Vellas Miño-Arnoia
Maceda Liña A. T. 220 kV
(apoio 44)
M.V. M. C. Carqueixal MiñoArnoia Maceda Liña A. T.
220 kV
(apoios 45-46)
M.V. M. C. Monte Uzal
Miño-Arnoia Xunqueira de
Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(apoios 56-57)
M.V. M. C. Montes de
Cacharrequille
Miño-Arnoia Xunqueira de
Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(apoios 58-59)

eólicos e non incluída no
alcance de actuacións aquí
previstas),
a través da cal se realizará a
conexión
coa
rede
de
transporte
no nó PE Sil 220 kV. Simple
circuíto, un condutor por fase
e cable de terra, cunha
lonxitude aproximada de 20.216
metros. Termos municipais de
Maceda, Montederramo,
Xunqueira de Espadanedo e
Nogueira de Ramuín (provincia
de
Ourense).
Infraestruturas de acceso ao
parque eólico: o acceso por
estrada realizarase a partir da
autovía A-52, discorrendo pola
estrada N-525 e posteriormente
por
estradas
locais
e
provinciais,
que requiren unha serie de
actuacións para permitir o
paso dos transportes especiais.
Termos
municipais
de
Cualedro,
Monterrei, Verín, Castrelo do
Val e Laza (provincia de
Ourense).
Cada xerador conectarase
individualmente ao seu centro
de transformación B. T./30 kV,
situado no
interior da góndola. Devanditos
centros de transformación
estarán así mesmo conectados
entre si e coa
subestación
transformadora
30/220 kV situada no propio
parque, a través da cal se
evacuará
a enerxía producida mediante
unha liña aérea de 220 kV que
se conectará con Subestación
Colectora

 LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.
Artigo 27. Paisaxe protexida
1. As paisaxes protexidas son espazos que, polos seus valores naturais, estéticos e culturais e de acordo co
Convenio da paisaxe do Consello de Europa, sexan merecedores dunha protección especial.
2. Nas paisaxes protexidas procurarase o mantemento das prácticas tradicionais que contribúan á preservación dos
seus valores e recursos naturais e mais á conservación das relacións e dos procesos, tanto naturais coma
socioeconómicos, que contribuíron á súa formación e fan posible o seu mantemento.
Afección severa a Zonas protexidas de auga potable ( ZPAP) lineais e poligonales:
Río Tioira, Río Arnoia II, Conca baixa do Miño, Conca do Sil, Xinzo de Limia, Encoro de Leboreiro, Río Arnoia I, Río
da Lagoa de Antela
Afección severa a brañas e humidais presentes na zona. Prexuizos significativos e irreparables para estes:
Afección significativa e severa a lagoas, gándaras, regueiros, cavorcos, brañas e humidais: A mercantil promotora
non realiza unha caracterización destes elementos
Afección severa e prexuizos irreparables para os seguintes espazos protexidos:
IBA A Limia, moi afectada polo aeroxerador R-05
ZEC Macizo Central moi afectada polo Aeroxerador R-12
ZEC Río Támega moi afectada polo Aeroxerador R-28 e sobreanchos do vial de acceso asfaltado ao parque.
ZEC Bidueiral de Montederramo moi afectado polo Aeroxerador R-05. Trazado da gabia proxectada entre os
aeroxeradores R-08 e R-12, no termo municipal de Montederramo.
ZEPA A Limia moi afectada polo Aeroxerador R- 05.
RNF Río Navea I moi afectada polo Aeroxerador R-12.
RNF Rego dá Ribeira Grande moi afectada polo Aeroxerador R-14.
ZPAP Río Tioria moi afectado polas instalacións do parque.
ZPAP Río Arnoia II moi afectado polas instalacións do parque.
ZPAP Río da Lagoa de Antela moi afectado polas instalacións do parque.
ZPAP Conca baixa do Miño moi afectada por parte da infraestrutura de evacuación eléctrica, gabias e viarias, así
como as posicións dos aeroxeradores do R-01 ao R-13, R-15 e R-18 dentro do límite administrativo.
ZPAP Conca do Sil Parte da infraestrutura de evacuación eléctrica, viarias e gabia, así como a plataforma do
aeroxerador R-13 dentro do límite administrativo.
ZPAP (varias) afectadas polo Aeroxerador R-28 a 642 m.
Parque Natural O Invernadeiro moi afectado polo Aeroxerador R-21.
ZEPV Macizo Central moi afectada polo Aeroxerador R-12 a máis de 380 m do límite administrativo.
ZEPV Bidueiral de Montederramo moi afectada polo Aeroxerador R-07 a 338 m do límite administrativo. Gabia
proxectada entre os aeroxeradores R-08 e R-12 incluída dentro do límite administrativo. A afección é permanente e
por tanto irreversible.
ZEPV Río Támega moi afectada polo Aeroxerador R-28. Vial existente de acceso ao parque eólico e sobreanchos
proxectados dentro do límite administrativo.
ZEPV A Limia moi afectada polo Aeroxerador R-05.
Macizo Central
Código ZEC
ES1130002
Rexión
Atlántica e Mediterránea.
Data declaración LIC

M.V. M. C. Cabeza de
Meda,
Pedroso, Cabezo, Devesa e
Outeiro de Ratoeiras
Miño-Arnoia Xunqueira de
Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(apoios 62-63)
M.V. M. C. Forcada, Medias
e Miranda Miño-Arnoia
Xunqueira de Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(apoios 64-65)
M.V. M. C. Cotelo e Río
dous Carneiros Miño-Arnoia
Xunqueira de Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(apoio 66)
M.V. M. C. Fontes Vellas
Miño-Arnoia Xunqueira de
Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(voo)
M.V. M. C. Castro Puxando
e
Tardeles Miño-Arnoia
Xunqueira de Espadanedo
Liña A. T. 220 kV
(apoios 68-74)
20201120 Parque Eólico
Rebordechao Memoria - 66
M.V. M. C. Chao de
Ramiscas
e Ribeiras
de Cerreda
Miño-Arnoia Nogueira de
Ramuín
Liña A. T. 220 kV
(apoio 75)

Meda 220 kV, compartida con
outros promotores eólicos, a
través da cal se realizará a
conexión coa
Rede de Transporte no Nó PE
Sil 220 kV.
A subestación transformadora
do parque será de tipo
convencional,
cun
transformador de potencia
e aparamenta de A. T. de
intemperie; as celas de media
tensión, armarios de mando e
protección
e
instalacións
auxiliares situaranse no interior
dun edificio prefabricado, que
albergará ademais o centro de
control do parque eólico, e os
servizos necesarios para o
persoal de operación

da planta.

A liña de evacuación terá unha

lonxitude de 20,2 km, e estará
constituída por un único circuíto
aéreo
de 220 kV con condutores
espidos de aluminio con alma
de aceiro e un cable combinado
de protección-comunicacións
( OPGW), todo iso sobre torres
metálicas de celosía.
Roteiro de acceso prevista.
O roteiro de acceso prevista
parte da Autovía A-52, e
discorre polos municipios
ourensáns de Cualedro,
Monterrei, Verín, Castrelo do
Val e Laza, ata alcanzar a zona
Sur do emprazamento.
Máis concretamente, o roteiro
discórrese por Autovía A-52 ata
o p. k. 173+200, onde se
tomará a
estrada autonómica OU-1018 (
p. k. 1+300) ata a súa
intersección
coa
estrada
nacional N-525 ( p. k.

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.
21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa
Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea
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
O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga,
Larouco e Montederramo.
Superficie
46.986 Ha.
Outras figuras de protección
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, “Macizo Central” de 46.829 ha
Parque natural “O Invernadeiro” de 5.722 ha.
Monumento natural “Souto de Rozavales” de 1,80 ha.
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea
3130
uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
Lagos e estanques distróficos naturais
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e
3260
de Callitricho-Batrachion
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica
4020
tetralix
4030
Queirogais secos europeos
4060
Queirogais alpinos e boreais
4090
Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos
5230
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6160
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6220
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos
6230
silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa
continental)
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo6410
limosos(Molinion caeruleae)
6430
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
6510
officinalis)

177+300), para continuar por
esta vía ata a localidade de
Verín ( p. k. 168+080).
En Verín, o roteiro continúa
cara ao Norte por estradas e
camiños locais ata tomar a
estrada
autonómica OU-113 ( p. k.
11+200), que se percorrerá ata
o
p. k. 20+300 para, a
continuación, tomar
un desvío á dereita cara a
Vilameá, e a continuación un
camiño existente que enlaza
coa estrada
local que conduce ao núcleo do
Navallo.

6520
7110
7140
7150
8130
8220

Prados de sega de montaña
Turbeiras altas activas
'Mires' de transición
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo
8230
albi-Veronicion dillenii
8310
Covas non explotadas polo turismo
9180
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
incanae, Salicion albae)
9230
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
9260
Soutos
92A0
Bosques galería de Salix alba e Populus alba
9330
Sobreirais
9340
Aciñeirais
9380
Acevedos
Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE
Flora
Invertebrados
Peixes
Festuca elegans
Geomalacus maculosus
Chondrostoma polylepis
Festuca summilusitana
Lucanus cervus
Rutilus arcasii
Narcissus asturiensis
Narcissus
pseudonarcissus ssp. nobilis
Veronica micrantha
Anfibios/Réptiles
Discoglossus galganoi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi

Mamíferos
Barbastella barbastellus
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Río Támega
Código ZEC
ES1130005
Rexión
Atlántica e Mediterránea.
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.
21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa



Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea
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
Verín, Castrelo do Val, Laza e Oímbra.
Superficie
630 ha.
Situación
No sueste galego, dentro do denominado val de Monterrei e lindante coa fronteira portuguesa. Abarca a totalidade do
curso do río Támega dentro de Galicia. Localidades de referencia: aquelas próximas ao río nos concellos de Laza,
Castrelo do Val, Verín, Monterrei e Oímbra.
Outras figuras de protección
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Támega”, de 630 ha.
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea
3130
uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e
3260
de Callitricho-Batrachion
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e
3270
de Bidention p.p.
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica
4020
tetralix
6220
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo6410
limosos(Molinion caeruleae)
6430
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
6510
officinalis)
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
incanae, Salicion albae)
Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE
Flora
Invertebrados
Peixes
Drepanocladus vernicosus
Cerambyx cerdo
Chondrostoma polylepis
Narcissus asturiensis
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Oxygastra curtisii
Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Lacerta schreiberi



Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Bidueiral de Montederramo
Código do ZEC
ES1130003
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
1.984 ha.
Concellos
Montederramo e Vilar de Barrio.
Situación
Na zona oeste do Macizo Central ourensán, preto do nacemento dos ríos Arnoia, Limia e Támega. Localidades de
referencia: Verducedo, Gabín e Montederramo (Montederramo) e Rebordechao (Vilar de Barrio). Comarcas de Terra
de Caldelas e de A Limia, provincia de Ourense.
Outras figuras de protección
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Bidueiral de Montederramo”, de 1.984 ha.
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e
3260
de Callitricho-Batrachion
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica
4020
tetralix
4030
Queirogais secos europeos
4060
Queirogais alpinos e boreais
6160
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6220
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230
6410
6430
6520
7110
7140
7150
8130
8220
8230
8310
91E0
9230
9380

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos
silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa
continental)
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilolimosos(Molinion caeruleae)
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
Prados de sega de montaña
Turbeiras altas activas
'Mires' de transición
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo
albi-Veronicion dillenii
Covas non explotadas polo turismo
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
Acevedos

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE
Flora
Invertebrados
Narcissus asturiensis Cerambyx cerdo
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Anfibios/Réptiles
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi

Peixes
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii

Mamíferos
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Baixa Limia
Código do ZEC
ES1130001
Rexión
Atlántica e Mediterránea.
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.
21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa
Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea
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 .
Superficie
33.921 ha.
Concellos
Padrenda, Quintela de Leirado, Verea, Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños, Calvos de Randín
Situación
No extremo sudoccidental da provincia de Ourense, facendo fronteira con Portugal. As localidades de referencia son
Leirado, Bande, A Vila (Lobeira), Muíños, Lobios e Calvos.
Outras figuras de protección
Da Rede Natura 2000:
Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) “Baixa Limia-Serra do Xurés” de 31.287 ha.
Da Rede Galega de Espazos Protexidos:
Parque Natural “Baixa Limia-Serra do Xurés”, cunha superficie de 29.345 ha.
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Baixa Limia” de 33.920 e “Baixa Limia-Serra do Xurés” de
31.287 ha.
Outras figuras:
Reserva da Biosfera “Transfronteiriza Gêres-Xurés”
A área forma unha unidade coa ZEPA PT002 (62.922 ha) e Parque Nacional Peneda-Gerês (70.290 ha), en
Portugal.
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea
3130
uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
Lagos e estanques distróficos naturais
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e
3260
de Callitricho-Batrachion
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e
3270
de Bidention p.p.
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica
4020
tetralix
4030
Queirogais secos europeos
4090
Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos
6220
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos
6230
silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa
continental)
6410
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-

6430
6510
6520
7110
7140
7150
8130
8220
8230
8310
91D0
91E0
9230
9260
9330
9340

limosos(Molinion caeruleae)
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Prados de sega de montaña
Turbeiras altas activas
'Mires' de transición
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo
albi-Veronicion dillenii
Covas non explotadas polo turismo
Turbeiras boscosas
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
Soutos
Sobreirais
Aciñeirais

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE
Flora
Invertebrados
Veronica micrantha Coenagrion mercuriale
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Margaritifera margaritifera
Anfibios/Réptiles
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi

Peixes
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii

Mamíferos
Barbastella barbastellus
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Afección moi severa e prexuizos significativos para os 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:
As instalacións eólicas sitúanse sobre as nascencias dos ríos que dan lugar aos vales fluviais que se estenden ao
longo da serra e dos cumios. Así na ladeira do Outeiro Preñado nacen os regos que dan lugar ao Regueiro de
Picoseta e ao seu val fluvial. Pola ladeira inversa configúrase o val fluvial do Corgo do Campo Colado. Nas ladeiras

do Penedo da Lebre da serra de San Mamede nacen o Corgo do Bosteiro, o río da Lagoa e o Corgo das Canadas.
Pero a riqueza hídrica ten a súa orixe tamen nos cumios do Penedo Negro, Penedo das Mozas, Monte do Penedo
Negro e o Penedo das Afeitadas, preto da capela de San Mamede, que dan lugar a unha rede de regatos que
confluen nun gran val fluvial regado polo Corgo das Canadas e o regato do Valdollo. O Penedo das Canadas ábrese
ao val fluvial das Gorbias regado por multitude de regos innominados e destacando o Corgo de Valdemiolos.
O monte dos Gaviás ábrese a outros vales fluviais regados polo río Tioira, o río da Lagoa e outros regos
innominados.
Id. Río
Denominación
Id. Río
Denominación
25665
Río Tioira
27874
Regato De Groil
20099
Río Pequeno
20502
Regato De Cellos
25730
Río Mao
25666
Regato Da Teixeira
25700
Río De Santiago
25599
Regato Da Pala Do Oso
26948
Río De Queixa
25672
Regato Da Forxa Do
Castelo
26953
Río De Groíses
21120
Corgo Figueiro
20222
Río De Cabrós
26942
Corgo Dos Bois
20221
Río De Cabrociños
20168
Corgo Do Folgueiro Ou
Das Bouzas
26941
Río Das Casas
25664
Corgo Do Campo Do
Colado
20076
Río Da Lagoa
20161
Corgo Do Bosteiro
26949
Río Da Edreira
25748
Corgo Do Barazal
27709
Río Camba
26937
Corgo De Valdemiotos
25663
Río Arnoia
25662
Corgo Das Canadas
25591
Regueiro Tixosa
20223
Corgo Das Aguzadeiras
20527
Regueiro Rebordiños
20219
Corgo Da Cerdeiriña
25728
Regueiro Forche
20500
Corga Do Val
25606
Regueiro Dos Bidueiros 21127
Corga Do Marco
Id. Río
25593
25594

Id. Río
20057
26938

Denominación
Corga Do Coto
Corga De Torneiros

26950

Corga Da Fonte

26939
25671
20591
25612
26952
20531

Corga Da Boqueira
Carga De Valdeaguas
A Corga Das Nubes
Regato Paradela
Regato Dos Picós
Regato Dos Liñares

25592
20535
20590

Denominación
Regueiro Do Teixedo
Regueiro
Do
Sabugual
Regueiro Do Picuselo
O Picoseta
Regueiro Do Folledo
Regueiro Do Arno
Regueiro Do Aguillón
Regueiro De Quintela
Regueiro De Espadas
Regueiro
De
Alemparte
Regueiro Da Carcoa
Regueiro Da Azoreira
Rego Da Abelleira

25667
26946
25678

25598

Regato Pendurado

26951

Regato Do Valdollo
Regato Do Cazcallal
Regato De Val De
Covas
Regato
De

25596
20528
20051
25616
25604
20503
20050

Mallarengos
Doutra banda, a liña de evacuación aérea afecta significativamente os seguintes ríos e regos:
Identificación
Denominación
25747
Río De Miñodaguía
25729
Río Castelo
25728
Regueiro Forche
25717
Regueiro De Cima De
Vila O Prior
25667
Regato Do Valdollo
25666
Regato Da Teixeira
25671
Corga De Valdeaguas
Pero hai máis cruzamentos de cauces que os que indica a mercantil promotora como preto de 14 regos innominados
e con unha afección significativa e irreversible á vexetación de ribeira. Cómpre ter en conta que a área xeográfica
afectada ten unha inmensa riqueza hídrica con moitos vales fluviais e importantes hábitats prioritarios como os
hábitats naturais 91D0* Turbeiras boscosas e 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
Afección significativa e prexuizos irreversibles para a poboación e as familias que viven e residen nos
seguintes núcleos afectados:
No municipio de Baños de Molgas, as parroquias de Lama Lá e Vide.
No municipio de Castrelo do Val, as parroquias de Campobecerros, Castrelo do Val, Gondulfes, Nocedo do Val,
Pepín, Piornedo, Portacamba e Servoi.
No municipio de Maceda, as parroquias da Costa, o Castro de Escuadro, Foncuberta, Santiso, Tioira, Viladecás.
No municipio de Montederramo, as parroquias de Covas, Gabín, Marrubio, Montederramo e Nogueira.
No municipio de Chandrexa de Queixa, ás parroquias de Cadeliña, Casteloais, Chandrexa, A Queixa, O Requeixo e
San Cosme de Vilar.
No municipio de Montederramo, ás parroquias dos Abeledos, Paredes, San Cosme de Montederramo.
No municipio de Sarreaus, ás parroquias de Bremaus, Codosedo, Lodoselo, Nocelo da Pena, Paradiña e Sarreaus.
No municipio de Cualedro, ás parroquias de Atás e Baldriz.
No municipio de Vilariño de Conso, ás parroquias de Pradoalbar e San Mamede de Hedrada.
No municipio de Trasmiras, á parroquia de Escornabois.
No municipio de Vilar de Barrio, o parque eólico afecta á Alberguería, Arnuíde, As Maus, Bóveda, Padreda, Prado,
Rebordechau, Seiró e Vilar de Barrio.
No municipio de Laza, a Alberguería, Camba, Carraxo, Cerdedelo, Laza, Matamá, O Castro de Laza, Retorta, Toro e
Trez.
No municipio de Monterrei, ás parroquias de Rebordondo e Vences.
A poboación afectada polo parque nunha entorna de 10 km serían 6.814 habitantes.
A Liña de Evacuación afecta tamén a:
No municipio de Xunqueira de Espadanedo, ás parroquias de Os Pensos, Ramil e Xunqueira de Espadanedo.
No municipio de Maceda, ás parroquias de A Costa, As Chás e Maceda.
No municipio de Nogueira de Ramuín á parroquia de Cerreda.
E no municipio de Montederramo á parroquia de As Chás.
No seu conxunto, estas parroquias supoñen un total de 3.175 habitantes. Así, a poboación nos termos municipais
afectados polo proxecto do Parque Eólico Rebordechao ascende a un total de 9.989 habitantes de 72 parroquias, as
cales pertencen a 14 municipios da provincia de Ourense.
Núcleos como Prado rondarán os 50,4 decibelios de contaminación acústica e Correchouso os 40 db.

Indefensión á cidadanía e prexuizos irreparables para o medio ambiente causada pola indefinición do
proxecto eólico presentado pola mercantil promotora:
Indica a mercantil promotora:
“En base a lo establecido en la tabla 3.4.4.1., los índices máximos de inmisión debida al ruido emitido desde el
parque eólico será de 65 dB(A) en periodo diurno (día y tarde), y de 55 dB(A) en periodo nocturno (de 23 h a 7 h)
para el caso de áreas rurales no habitadas en el entorno inmediato del parque eólico, y de 55 y 45 dB(A)
respectivamente, en el caso de núcleos rurales residenciales”.
Indica tamén a mercantil promotora:
“No existe una poligonal definida, por lo que se ha tomado como referencia un Buffer de 200 metros generado de
forma automática a partir de las infraestructuras del proyecto.
En cuanto a la Línea de evacuación, se ha tomado como referencia para la prospección extensiva, y como ámbito de
proyecto, un buffer de 500 metros a partir del eje del trazado”.
“En el entorno de 500 m alrededor de las instalaciones no se han localizado ninguna vivienda. La tabla que se
presenta a continuación resume los núcleos poblacionales que se encuentran en la envolvente de 2 km de las
actuaciones, desde los cuales se podrían visualizar las instalaciones del parque eólico:….”.
Cómpre indicar que o buffer ou área de influencia a avaliar ten que ser toda a superficie que configura a poligonal do
parque eólico definida no proxecto de execución. Non pode por tanto deixarse a capricho da empresa promotora que
determina a área afectada segundo o estima conveniente.
*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.
VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DEGALICIA.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. Así os apoios da liña de evacuación, a maioría deles, prevense localizalos sobre explotacións forestais e
madereiras. Os apoios localízanse sobre vexetación que se corresponde con explotacións forestais e madereiras
formando un mosaico con cultivos forraxeiros que abastecen ás granxas familiares que hai nos núcleos rurais
afectados, e que constitúen o medio de vida das familias que viven e residen neles.
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.
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”.
Cómpre ter en conta que a liña de evacuación terá unha lonxitude de 20,2 km e contará con 75 apoios.
Vulneración normativa:
**Artigo 59 da Lei 7/2012, de 12 de xuño. Cambio de uso forestal 1. O cambio de uso forestal dun monte, cando non
veña motivado por razóns de interese xeral, e sen prexuízo do disposto no artigo 28.2 desta lei e da normativa
ambiental aplicable, terá carácter excepcional e requirirá informe favorable do órgano forestal e, de ser o caso, do
titular do monte. 2. A Administración forestal competente poderá regular un procedemento máis simplificado para a
29 autorización do cambio de uso naquelas plantacións forestais temporais para as cales se solicite unha reversión a
usos anteriores non forestais. 3. En terreos afectados por incendios forestais, non se poderá producir un cambio de
uso en trinta anos. Con carácter singular, poderanse acordar excepcións sempre que, con anterioridade ao
incendioforestal, o cambio de uso estiver previsto: a) Nun instrumento do planeamento previamente aprobado. b) Nun
instrumento do planeamento pendente de aprobación se xa foi obxecto de avaliación ambiental favorable ou, de non
ser esta esixible, se xa foi sometido ao trámite de información pública. c) Nunha directriz de política agroforestal que
recolla o uso de pastos ou agrícola extensivo en montes incultos ou en estado de abandono que non estean
arborados con especies autóctonas.
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 coa avifauna:
Iberolacerta montícola, Anas crecca, Gallinago gallinago, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Scolopax rusticola,
Discoglossus galganoi, Píntega píntega, Ra ibérica, Ra temporaria, Chioglossa lusitánica, Chondrostoma duriense,
Chondrostoma arcasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Circus pygargus, 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 taxóns): 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 taxóns). 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 Taxóns): Circus cyaneus, Pandion
haliaetus e Scolopax rusticola Prexuizos significativos e incompatibles coa Paisaxe e co Turismo.
Afección paisaxística moi severa. Incremento do feísmo paisaxístico sin precedentes dentro dunha paisaxe
que debido ao illamento conserva aínda a súa esencia. Eólicos que infestan o Camiño de Santiago, roteiros e
miradores.
Feísmo Paisaxístico e descontextualización do patrimonio. Afección severa ao turismo e á hostalería. Non avaliado
pola mercantil promotora
Prexuizos significativos e irreversibles para as Paisaxes. Produción de Feísmo Paisaxístico:
O parque eólico Rebordechao afecta ás Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP) Alto de San Mamede-Bidueiral
de Montederramo, en Maceda e Vilar de Barrio e Correchouso-Río de Cabras en Laza.
Afección severa e incompatible cos seguintes itinerarios culturais:
Río Queixa (Queixa – A Ferrería - Queixa)
Bidueiral de Montederramo¡ (Gabín – Alto de San Mamede – Gabín)
Correchouso - Correchouso Natural.
Afección severa á paisaxe e aos seguintes miradoiros:
Alto de San Mamede
Alto do Foxo
Vista pintoresca estrada Laza –Cerdedel ou Silla da Raíña
Pico de Meda
Incremento do Feísmo Paisaxísto, fragmentación de hábitats e perda de biodiversidade debido a:
1.- Outros parques eólicos na contorna:
Rebordechao
Fial das Corzas
Rodicio
Rodicio II
Serra do Burgo Ampliación
Xesterion
Xinzo Norte
2.- Outras infraestruturas que tamén dividen e fragmentan o territorio e os hábitats coa conseguinte perda de
biodiversidade.
OU-113
OU-112

OU-111
OU-1053
OU-1052
OU-1051
Outras
Ferrocarril convencional
Prexuizos significativos para o patrimonio cultural e arqueolóxico. Descontextualización deste
RE32037001 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32037003 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32037005 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32037010 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32037012 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32037013 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32037015 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039006 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039026 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039034 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039035 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039036 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039037 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039038 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32039040 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32043010 MACEDA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
RE32043001 MACEDA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
GA32057010 PARADA DO SIL ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
VÍA DA PRATA VIARIA CULTURAL
CAPELA DE SAN BIEITO ARQUITECTÓNICO PBA
RE32039018 LAZA ARQUEOLÓXICO PBA, DXPC
PETRÓGLIFO 01 MONTEDERRAMO ARQUEOLÓXICO INÉDITO
PETRÓGLIFO 02 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO INÉDITO
CRUZ 01 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ETNOGRÁFICO INÉDITO
CRUZ 02 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ETNOGRÁFICO INÉDITO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: sin avaliar

