VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN
XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE
Rúa Curros Enríquez, 1-4º
32003 Ourense
Asunto: Alegacións ao ACORDO do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se someten a
información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, situado nos
concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente IN408A 2019/78). DOG
Núm. 173, de 8 de setembro de 2021.
Don/Dona ________________________________ con DNI. Número ________________________, con domicilio a efectos de
notificacións en ________________________, municipio de _______________, provincia__________________, teléfono
________________________________.
EXPÓN:
Á vista do Acordo do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se someten a información pública as
solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de
impacto ambiental do proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, situado nos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa
de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente IN408A 2019/78). DOG Núm. 173, de 8 de setembro de 2021., por
medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS:
1.- 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”.
“Artigo 6
1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación necesarias que
implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento, e as
apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats
naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes nos lugares.
2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a deterioración dos
hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación das
zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da presente Directiva.
3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, poida afectar de
forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos, someterase a unha
adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos de conservación do devandito lugar. Á vista das
conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes
só se declararán de acordo con devandito plan ou proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en
cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública”.
2.- Impactos ambientais severos.
Indica a mercantil promotora que:
“Conexión en Trives 220. IUN
El informe de la accesibilidad de acceso (IVA) redactado por Red Eléctrica Española, indica la aprobación de un acceso coordinado
de 9 parques eólicos en el nudo de TRIVES 220 kV.
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Dicha conexión se gestionará a través del interlocutor único de nudo (IUN) de este nudo que es la empresa Wind Grower S.L., y
promotora de parque eólico TREBOADA, con la subestación del mismo nombre y la línea 220 Treboada-Trives.
El (IUN) es el encargado de la coordinación de todos los promotores con acceso en el nudo, y en las sucesivas peticiones de acceso
al nudo que se hicieron, fue acordando con REE el siguiente esquema de conexión , donde se ha intentado minimizar en la medida de
lo posible las afecciones por instalaciones de evacuación redundantes.
El esquema general de conexión del nudo Trives 220, es:
(…)
Los 9 parques eólicos con acceso al nudo, son promovidos por sociedades diferentes, cada una con su propio CIF, e incluso siendo
las empresas competidoras entre sí en el sector.
No obstante lo anterior y para evitar hacer 9 subestaciones y 9 líneas de evacuación diferentes, cosa que no tendría el más mínimo
sentido, siempre se acuerdan sistemas de evacuación conjunto para tratar de causar el menor impacto ambiental posible,de acuerdo
a las leyes sectoriales y minimizar el coste.
El parque eolico Treboada es identificado como promotor nº 1, en el anterior esquema unifilar”.
Todos os parques promovidos polas empresas do mesmo grupo empresarial deberan someterse conxuntamente ao trámite de
avaliación ambiental posto que poderiase falar do Plan industrial de desarrollo eólico dun grupo empresarial que debera someterse a
avaliación ambiental estratéxica propia dos plans e programas.
 Transformación da Paisaxe: de mosaicos agrarios e forestais a unha paisaxe industrial de parques eólicos e liñas
de evacuación.
Existen outros parques en execución ou en tramitación compartindo o ámbito xeográfico deste proxecto:
Ventumelo 12 aeroxeradores. Nova Solicitude
Orballeira 9 aeroxeradores. Nova Solicitude
Xesteirón 10 aeroxeradores. Nova Solicitude
Pena dá Cruz 15 aeroxeradores. En explotación ou autorizado
Pena dá Cruz Ampliacion 12 aeroxeradores. En explotación ou autorizado
Serra do Burgo 19 aeroxeradores. En explotación ou autorizado
Serra do Burgo Ampliación 14 aeroxeradores. En explotación ou autorizado
No ámbito da implantación do proxecto industrial na actualidade atópanse xa en funcionamento ou autorizados ata 60 aeroxeradores
pertencentes a catro parques distintos.
Ademais, outros 31 aeroxeradores atópanse en proceso de tramitación actualmente.
A instalación dos 12 aeroxeradores previstos incrementaría o número de aeroxeradores da zona.
Ademais da visibilidade propia dos aeroxeradores, a apertura de viais, o acondicionamento doutros existentes, a creación de gabias
para o cableado ou a realización das plataformas eólicas incrementa o Feísmo paisaxístico, afecta ao benestar das familias que viven
e residen nos núcleos rurais afectados e produce o baleiramento do rural e o éxodo poboacional.
Ademais destes parques eólicos hai que ter en conta as liñas de evacuación.
Así indica a mercantil promotora:
“5.6.3 Líneas eléctricas y parque eólico
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En cuanto al efecto barrera combinado entre líneas y parque eólico, tenemos en cuenta la longitud de las tres alineaciones de la que
consta el parque. La mínima distancia que se produce entre punta de pala y punta de pala de dos aerogeneradores consecutivos es
de 235,3 metros. A falta de bibliografía científica que relacione la distancia entre aerogeneradores con los impedimentos de paso para
las distintas especies de avifauna, el trabajo de campo y la experiencia acumulada indican que esta distancia es suficiente para
permitir el paso de aves”.
Sin embargo, as aves non coñecen de límites nin de fronteiras e o risco de colisión increméntase con cada parque que se coloca na
mesma entorna. En base ao principio de precaución en materia ambiental non debera permitirse a instalación de tantos parques na
mesma área xeográfica nin tan próximos entre sí.
En canto ao máis que probable incremento de colisións, as liñas eléctricas suman 408 km de lonxitude, ás que engadimos o 4,64 km
da liña prevista para o PE Treboada, sendo así un total de 412,64 km. As liñas que definen as tres aliñacións de aeroxeradores do
PE Treboada teñen unhas lonxitudes de 2,39 km entre T-1 e T5, 1,15 km entre T-6 e T-9 e 0,98 km entre T-10 e T-12, facendo un
total de 4,52 km, dos cales as aspas supoñen unha lonxitude de barreira de case 2 km. Isto significa un incremento do efecto barreira
ao que hai que engadir a liña do parque.
Os prexuizos irreparables que sobre as aves e a paisaxe produce toda esta infraestrutura eólica non foron avaliados pola mercantil
promotora. O risco de colisión de aves e a mortandade destas é moi probable. A fragmentación dos hábitats e a conseguinte perda de
biodiversidade que implica a manchea de infraestruturas eólicas no mesmo espazo e área xeográfica oscurece a finalidade ecolóxica
da producción de enerxía eólica.
Os efectos sinérxicos significativos van a supoñer un incremento no risco de colisión de aves moi severo e con importantes prexuizos
para as especies e os ecosistemas. O interés autonómico deste proxecto eólico en absoluto se xustifica neste sentido.
 Impacto paisaxístico significativo e moi severo. Incremento do Feísmo Paisaxístico e afección ao benestar das
familias que viven e residen nos seguintes núcleos rurais:
Cómpre ter en conta que a propia mercantil promotora recoñece impacto visual severo para 451 núcleos. Destes 426 núcleos sofren
os impactos paisaxísticos doutros parques eólicos.
A Alenza, A Anagaza, A Cabana, A Cal, A Corredoira, A Cruz, A Eirexa, A Estrada, A Fonte, A Graña de Seoane, A Lampaza, A
Madroa, A Mata, A Miranda, A Pena, A Pendella, A Pereira, A Pobra de Trives, A Pola, A Pousa, A Reguenga, A Senra, A Teixeira, A
Torre Vella, A Touza, A Vacariza, A Veiga, A Ventosa, Abelaído, Acevedo, Acevido, Aguil, Alén, Alenza, Amandi, Arboiro, Argas
Vellas, Arnufe, As Barreiras, As Cerdeiras, As Cortes, As Gándaras, As Lamelas, As Moreiras, As Penas, As Pozas, As Ribadas,
Boazo, Borruga, Bustelos, Cabaces, Cacidrón, Cadeliña, Cambela, Cambicia, Carabelos, Carboeiro, Casa da Dona, Casaniño, Casar
da Cima, Casas do Monte, Casasoá, Casbeado, Casdelope, Casdequille, Casfiel, Casguil, Casixordo, Casmartiño, Castiñeiras,
Castiñeiro, Castomás, Castro, Castromao, Ceceda, Celeirós, Cerdeira, Cerniza, Chandoiro, Chaveán, Chaveanciños, Chavián, Cima
de Vila, Cimadevila, Condelle, Cotarós, Cova, Covas, Doade, Fitoiro, Folgoso, Fondo de Vila, Fontao, Fonteita, Forcas, Francos,
Freixo, Gándaras, Grazán, Ivil, Lama do Prado, Lamas de Abaixo, Lamas de Arriba, Lams de Brosmos, Langullo, Madanela, Matelas,
Mazaira, Medos, Mendoia, Montemiao, Montoedo, Mouruás, Nogueira, O Acevedo, O Aciveiro, O Bidual, O Burgo, O Campo, O
Carballo, O Castro, O Castro de Caldelas, O Colado, O Gorgullón, O Morade Grande, O Morade Pequeno, O Outeiriño, O Outeiro, O
Pacio, O Pereiro, O Pombar, O Reboledo, O Regueiro, O Sío, O Souto de Rozavales, Orxais, Os Abeledos, Os Casares, Os Currás,
Os Espiñeiros, Os Palleiros, Outeiro, Pacios de Condelle, Pacios de San Xurxo, Pacios de Toutelle, Parafita, Parteme, Pedra do Sol,
Pedrazas, Pena Folenche, Penedo, Penelas, Piñeira, Piñeiroá, Pipín de Abaixo, Placín, Portabrosmos, Pousa, Pradomao, Quintela,
Quintela de Abaixo, Rozavales, Ruídos, Sabugueiro de Abaixo, Sabugueiro de Arriba, Sampil, San Fiz, San Lourenzo, San Martiño,
San Pedro, San Silvestre, San Xulián, Sanfitoiro, Santa Cruz, Sante de Abaixo, Santiago da Medorra, Sas de Penelas, Seoane, Sistín,
Somoza, Surga, Tabouzos, Toutelle, Trabazos, Trives, Val de Miotos, Val do Bolo, Valados, Valderrique, Valdonedo, Valilongo,
Valverde, Vilachá, Vilamaior, Vilamarín, Vilameá, Vilanova, Vilapedre, Vilar, Vilar de Lor, Vilar de Mouros, Vilar de Oleiros, Vilardá,
Vilariño dos Palleiros, Viloudriz, Vimieiro, A Airexa, A Barca de Mancebico, A Barca do Castelo, A Bergaza, A Cabarca, A Carballeira,
A Casa dos Prados, A Caseta, A Castiñeira, A Devesa, A Enciñeira, A Encomenda, A Ermida, A Escoleira, A Esfarrapa, A Espasa, A
Fervenza, A Fonte, A Fraga, A Frieira, A Graña, A Lama, A Medorra, A Mioteira, A Mogaínza, A Nogueira, A Ponte Navea, A
Reguenga, A Retorta, A Ribeira, A Ribeira de Abaixo, A Senra, A Toca, A Veiga, A Veiguiña, A Veliña, A Ventosa, Aceña, Agrelos,
Airavedra, Aldea de Arriba, Arxubín, As Castiñeiras, As Chouzas, AS Corraínzas, As Cortiñas, As Fontes, As Lamas, As Medas, As
Pereiras, As Portas, As Poulas, As Rozas, Barreal, Barreiro, Barrio, Barxa, Beirán, Bendilló, Bendollo de Feais, Bexe, Bretelo, Bustelo
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de Lor, Cabanelas, Campos de Vila, Carballedo, Carballo do Hospital, Casanova, Casfarexa, Caspedro, Castelariña, Casteligo,
Casteloais, Celeiros, Centeais, Chandrexa de Queixa, Caho da Casa, Chenzas, Vilar de Mondelo, Vilar do Mato, Vilardonas, Vilariño
Pequeño, Vilaster, Venda Nova, Veredo, Vilaverde, Zamorela, Sas de Xunqueira, Sas do Monte, Soutipedre, Soutordei, Teixeira, Os
Novais, Os Pereiros, Os Vales, Ousecende, Pacio Vello, Pacios, Parafita, Peites….
Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado Convenio o 26 de
novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou unha beleza paisaxística
particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda
a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das
características formais dos lugares que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluída a mercantil promotora deste proxecto ou a Xunta de
Galicia, teñen dereito a emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da
poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta
a aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E
no caso deste parques eólico, o rexeitamento e a falla de licencia social están sobradamente acreditadas polos impactos que para o
benestar da cidadanía, a súa saúde e o impacto sobre o seu medio de vida produce.
 Afección severa para as familias que viven e residen nos núcleos máis próximos. Impactos non avaliados pola
mercantil promotora.
Os núcleos de poboación máis próximos son:
- Castiñeiro (a uns 1.110 metros aproximadamente).
- As Cortiñas (a uns 965 metros aproximadamente).
- Folgoso (a uns 900 metros aproximadamente).
- A Pola (a uns 580 metros aproximadamente).
- Quintela (a uns 830 metros aproximadamente).
- Vilardá (a uns 860 metros aproximadamente).
- Cima de Vila (a uns 840 metros aproximadamente).
- Ou Campo (a uns 1.465 metros aproximadamente).
- Argas Vellas (a uns 570 metros aproximadamente).
- Chaveán (a uns 910 metros aproximadamente).
Afección ás familias que viven e residen nos núcleos próximos ao proxecto en relación ao impacto paisaxístico, acústico e
electromagnético:
A mercantil promotora recoñece impactos significativos para vos núcleos de poboación afectados polo p.e. Treboada: ruídos dás
voaduras puntuais durante a fase de execución do parque, contaminación acústica e electromagnética durante ou funcionamento,
ou efecto de “sombra” dás pás, alteracións dúas sinais de radio e televisión… etc. Ao que hai que engadir ou impacto paisaxístico
que hai que convivir co ou resto dá vida…
 ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E CO MEDIO
AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA
Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interés público e a utilidade social do proxecto carece de base e
xustificación. Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos núcleos rurais de
Galicia.
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 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.
A mercantil promotora só recoñece impacto para os seguintes cauces:
Río sen nome afectado por un Viario novo
Río Castoi afectado por un Vial novo e unha Gabia
Río sin nome afectado por unha Gabia
Regueiro de Castromao afectado por unha Gabia
Pero existen outros moitos cauces afectados ao igual de brañas e humidais, non avaliados pola mercantil promotora. O estudo
hidrolóxico é moi deficiente.
 Prexuizos significativos para as Áreas de Especial Interese Paisaxístico:
AEIP_02_01 Val do Río Navea
A paisaxe do Val do Río Navea foi declarado como Paisaxe Protexida no ano 2018 polo
DECRETO 263/2008 do 13 de novembro, tendo en conta as súas características e os singulares valores naturais, estéticos e culturais
que presenta e que foron considerados merecedores dunha protección especial. O extremo norte da poligonal está así mesmo
incluído na área de amortecemento do Ben de Interese Cultural e Paisaxístico da Ribeira Sacra (DECRETO 166/2018, do 27 de
decembro).
AEIP_02_02 As Ermidas- Val do Bibei
AEIP_02_03 Río Cabalar
AEIP_02_04 Souto de Rozabales
AEIP_02_05 Val dous Faraóns
AEIP_02_08 Serra dá Queixa
AEIP_05_03 Ribeira Sacra
AEIP_05_13 Soutos dá Teixeira e Fervenza do Cachón
AEIP_05_14 Montefurado
 Impactos significativos e danos irreparables para o BIC Ribeira Sacra:
Na área delimitada como BIC da paisaxe cultural da Ribeira Sacra a protección terá por obxecto para garantir os valores que o fan
merecedora da excepcionalidade e dos seus valores singulares. A poligonal do parque afecta aos concellos de Ribas de Sil, Castro
Caldelas, San Xoán de Río e A Pobra de Trives. Resulta incompatible garantir os valores obxecto de especial protección do BIC
Ribeira Sacra con un Plan Industrial eólico que prevé alterar a paisaxe tradicional para transformala nunha paisaxe industrial onde
predominan as infraestruturas eólicas e o Feísmo Paisaxístico.
 Impactos significativos e danos irreparables para o Xeoparque Montañas do Courel:
Este Xeoparque, incorporado ás redes Europea e Global de Xeoparques da UNESCO en abril do 2019, abarca a totalidade dos
concellos de Quiroga, Folgoso do Courel e Ribas de Sil, ocupando unha superficie total de 578 km2. Destaca polo seu patrimonio
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xeolóxico singular de marcado carácter tectónico, geomorfológico e mineralóxico, onde sobresaen en importancia as “Dobras
deitadas dá Serra do Courel”. Ademais o Geoparque das Montañas do Courel engloba un extraordinario patrimonio natural e cultural.
A poligonal do presente proxecto introdúcese no Xeoparque Montañas do Courel, ocupando 253,15 ha de leste.
Resulta incompatible garantir os valores obxecto de especial protección do Xeoparque con un Plan Industrial eólico que prevé alterar
a paisaxe tradicional para transformala nunha paisaxe industrial onde predominan as infraestruturas eólicas e o Feísmo Paisaxístico.
A afección paisaxística e a transformación de usos dos solos, que darían lugar a unha paisaxe de marcado carácter industrial é
incompatible cos valores actuáis e potenciais obxecto de protección.
 Afección severa á Rede Natura 2000. Prexuizos irreversibles para a conectividade ecolóxica e falla de coherencia
da Rede Natura. O proxecto eólico é incompatible con esta.
Zona ZEC Ancares- Courel (código ES1120001) e a ZEC Macizo Central (código ES1130002), declarados polo DECRETO 37/2014,
do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e aprobase
o Plan director da Rede Natura 2000.
Ancares - Courel
Código do ZEC
ES1120001
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
102.635 ha.
Concellos
Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro, Samos, O Incio, Folgoso do Courel, A Pobra de
Brollón, Quiroga, Ribas do Sil.
Situación
No cadrante sudoriental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas dos Ancares, Quiroga, Sarria e Terra de Lemos. Localidades
de referencia: A Proba de Navia, San Román de Cervantes, Becerreá, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, A Cruz
do Incio, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga.
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Outras figuras de protección


Zona de Especial Protección para as Aves, ZEPA ES0000374 “Ancares”, de 12.656 ha.



Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Os Ancares-O Courel”, de 102.562 has e “Ancares” de 12.564 has



Reserva da Biosfera “Os Ancares lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá” de 53.664 ha



Monumento natural “Pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós” de 90 ha.

A área correspóndese parcialmente coa IBA 009 Serra dos Ancares, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación
3130
de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea
3160
Lagos e estanques distróficos naturais
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion
3260
fluitantis e de Callitricho-Batrachion
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p.
3270
e de Bidention p.p.
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica
4020
ciliaris e Erica tetralix
4030
Queirogais secos europeos
4060
Queirogais alpinos e boreais
5230
Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6160
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6170
Prados alpinos e subalpinos calcáreos
Prados secos semi naturais e facies de matogueira sobre substratos
6210
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* paraxes con notables orquídeas)
6220
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre
6230
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas
da Europa continental)
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo6410
limosos(Molinion caeruleae)
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano
6430
a alpino
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis,
6510
Sanguisorba officinalis)
6520
Prados de sega de montaña
7110
Turbeiras altas activas
7140
'Mires' de transición
7150
Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
7220
Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8130
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8210
Encostas rochosas calcícola con vexetación casmofítica
8220
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou
8230
do Sedo albi-Veronicion dillenii
8240
Pavimentos calcarios
8310
Covas non explotadas polo turismo
Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces
9120
de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
9180
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91D0
Turbeiras boscosas
7

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus
9230
pyrenaica
9260
Soutos
9330
Sobreirais
9340
Aciñeirais
9380
Acevedos
9580
Bosques mediterráneos de Taxus baccata
Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE
91E0

Flora
Festuca elegans
Festuca summilusitanica
Narcissus asturiensis
Narcissus
pseudonarcissus ssp. nobilis
Santolina semidentata

Anfibios/Réptiles
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi

Invertebrados

Peixes
Chondrostoma
Austropotamobius pallipes
polylepis
Cerambyx cerdo
Rutilus arcasii
Elona quimperiana
Euphydryas aurinia
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Margaritifera margaritifera
Mamíferos
Barbastella barbastellus
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos

Macizo Central
Código ZEC
ES1130002
Región
Atlántica y Mediterránea.
Fecha declaración LIC
29 de diciembre de 2004. Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica.
21 de septiembre de 2006. Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea
Fecha declaración ZEC
31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, de 27 de marzo de 2004, por el que se declaran zonas especiales de conservación los
lugares de importancia comunitaria de Galicia.
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Instrumentos de planificación
Plan director de la Red Natura 2000. Decreto 37/2014
Ayuntamientos
O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, Larouco y
Montederramo.
Superficie
46.986 Ha.
Otras figuras de protección


Zona de Especial Protección de los Valores Naturales, “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 del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE
Código Denominación
Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación
3130
de Littorelletea uniflorae y/o Isoeto-Nanojuncetea
3160
Lagos y estanques distróficos naturales
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion
3260
fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica
4020
tetralix
4030
Brezales secos europeos
4060
Brezales alpinos y boreales
4090
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5230
Matorrales arborescentes de Laurus nobilis
6160
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6220
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre
6230
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de
la Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo6410
limónicos (Molinion caeruleae)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos
6430
montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,
6510
Sanguisorba officinalis)
6520
Prados de siega de montaña
7110
Turberas altas activas
7140
'Mires' de transición
7150
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
8130
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
8220
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o
8230
del Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
Cuevas no explotadas por el turismo
9180
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
91E0
Alnion incanae, Salicion albae)
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9230
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9260
Bosques de Castanea sativa
92A0
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
9330
Alcornocales de Quercus suber
9340
Encinares de Fraxinus excelsior
9380
Bosques de Ilex aquifolium
Especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
Flora
Invertebrados
Festuca elegans
Geomalacus maculosus
Festuca summilusitana
Lucanus cervus
Narcissus asturiensis
Narcissus
pseudonarcissus ssp. nobilis
Veronica micrantha
Anfibios/Reptiles
Discoglossus galganoi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi

Peces
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii

Mamíferos
Barbastella barbastellus
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

*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.
 Afección severa e incompatible coa avifauna.
Aquila chrysaetos, catalogada en Perigo de extinción no Catalogo galego de Especies Ameazadas, e da que existen poucas parellas
en Galicia.
Outra especie de distribución máis restrinxida é o Circus pygargus, especie catalogada como Vulnerable tanto a nivel galego como
estatal.
Entre os paseriformes destaca a presenza de Phoenicurus phoenicurus, especie catalogada como Vulnerable tanto no CGEA como
no CEA.
Respecto a os mamíferos, os quirópteros son o grupo máis afectado polos parques eólicos polos posibles riscos de colisión e morte
por barotrauma.
Na zona identificáronse de forma segura un total de once especies diferentes de quirópteros, das cales o morcego grande de
ferradura (R. ferrumequinum) atópase catalogada como “Vulnerable” tanto no Catálogo Galego de Especies Ameazadas ( CGEA)
como no Catálogo Español de Especies Ameazadas (CEA), mentres que o morcego pequeño de ferradura ( Rhinolophus
hipposideros) ten esta mesma catalogación no CGEA, pero non no CEA. Todas as especies de quirópteros atópanse en Réxime de
Protección Especial en España. Sen embargo, polo principio de precaución ambiental non debera instalarse este parque eólico
debido a que se incrementan significativamente o número de infraestruturas eólicas presentes na mesma área xeográfica e
fragméntanse aínda máis os ecosistemas co conseguinte impacto negativo para a avifauna.
As especies de aves que están presentes no catálogo galego de especies ameazadas son:
Aquila chrysaetos
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Bubo bubo
Circus cyaneus
Circus pygargus
Perdix perdix subsp. hispaniensis
Scolopax rusticola
Tetrao urogallus
Mamíferos
Galemys pyrenaicus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginata
Myotis myotis
Myotis mystacina
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos
 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
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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”.
 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.
 Afección severa aos roteiros e ao Camiño de Santiago – Camiño de Inverno. Impacto severo sobre o turismo e a
hostalería.
Bidueiral de Montederramo (Gabín-Alto de San Mamede-Gabín)
Camiño de Inverno
De A POBRA DE TRIVES a AS ERMIDAS
De MONFORTE DE LEMOS a Mosteiro Santo Estevo de Ribas de Sil
De MONTEDERRAMO a MANZANEDA (VILA)
Río Queixa (Queixa-A Ferrería-Queixa)
Rota Val do Glaciar de Prada
Roteiro Augas Mestas - Doade
Ruta do Ouro e do Camiño Real
Ruta dos Soutos de Cesuris
Serra de Queixa (As Forcadas-As Forcadas)
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Serra do Burgo (Portela-Portela)
Travesía Cabeza de Manzaneda-Chandrexa de Queixa
 Afección severa ao patrimonio cultural. Descontextualización patrimonial.
40051567 Igrexa de San Mamede de Trives
40051568 Casa reitoral de San Mamede de Trives
AC32070001 Miliario de Carino/ Castromao
AC32070002 Miliario de Juliano O Apóstata/ Chao do Cego
AC32070003 Miliario anepígrafe
AC32070004 Miliario de Constancio Cloro
AC32070005 Miliario de Caro
AC32070006 A Moura
GA32070001 Castro de As Medoñas/ As Abelairas
GA32070002 A Pena dos Castros
GA32070005 Mámoa de Areal
GA32070007 Petroglifo de A Pena Raxa
GA32070011 Mámoa de As Veigas
GA32070013 Mámoa de As Veigas 2
GA32070014 Mámoa de Seixo Branco 1
GA32070015 Mámoa de Seixo Branco 2
GA32070016 Mámoa de Areal 2
GA32070017 Petroglifo de A Pena Raxa 2
RE32070002 Ermita de Santiago
39009023 Igrexa de Vimieiro (parroquial de San Xoán)
GA32023002 Mamuyñas de Ruidos 1
GA32023003 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 1
GA32023004 Mamuyñas da Cabana 1
GA32023010 Castriño da Cerca
GA32023013 Mamuyñas de Ruidos 2
GA32023014 Mamuyñas de Ruidos 3
GA32023015 Mamuyñas de Ruidos 4
GA32023016 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 2
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GA32023017 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 3
GA32023018 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 4
GA32023019 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 5
GA32023020 Mamuyñas da Cabana 2
GA32023021 Mamuyñas da Cabana 3
GA32023022 Mamuyñas da Cabana 4
GA32023025 A Iglesia
GA32023026 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 6
GA32023027 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 7
GA32023028 Mamuyñas de Ruidos 5
GA32023029 Mamuyñas de Ruidos 6
GA32023030 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 8/Mámoas da Pena do Xastre 8
GA32023031 Mamuyñas do Pastizal/Mámoas da Pena do Xastre/Mámoas da Pena do Xastre 9/Mámoas da Pena do Xastre 9
RE32023003 Vía romana XVIII
Muíño dos Carpinteiros
Igrexa de Santiago. Folgoso
Forno do Espiñeiro
Forno de Ruídos
Igrexa de Santa María
Casa reitoral de Mazaira
Igrexa de Santa Olaia de Trabazos
Casa reitoral San Pedro Fiz
GA32029002 Castro de O Viso
GA27052041 Mamoa do Coto 1
GA27052042 Mamoa do Coto 2
39015735 Igrexa do Campo (parroquial de San Xoán de Río)
40050965 Capela de Santiago do Monte en Cima da Vila.
40050966 Igrexa de Seoane de Argas (parroquial de San Xoán)
40050968 Capela de Santiago de Mouruás. San Xoán de Río
40050975 Igrexa de Castrelo (parroquial de Santa María)
GA32063003 Castro da Cigadoña
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San Silvestre de Argas (San Silvestre)
Cerdeira (Santa María Madanela)
Santa María Vilardá
Muiño Río Castoi
Iglesia de santa Mariña de Medos
Petróglifo de Os Chaos do Sapo
40051608 Capela da Encarnación ou da Orde de Malta
AC32070007 Miliario de Ponte Navea 2
GA32070006 Explotación mineira de As Medas/ Os Medos
RE32070001 O Cementerio
AC32063005 Miliario de Ponte Navea
GA32063015 Vía romana XVIII
GA32070012 Vía XVIII
Río Navea
GA32023005 Mámoa de Chaos da Pola
GA32063014 Ponte Navea.
 Patrimonio cultural inmaterial: sin avaliar pola mercantil promotora.
☞ Prexuizos significativos e irreversibles para os chans e o medio ambiente:
O chan é un recurso natural non renovable e finito cuxo proceso de formación tómase centos de anos. Son unha parte fundamental
no equilibrio dos ecosistemas: funciona como filtro e amortiguador ao reter substancias, protexe as augas subterráneas e superficiais
contra a penetración de axentes nocivos e transforma compostos orgánicos descompoñéndoos ou modificando a súa estrutura
conseguindo a mineralización.
A implantación dos eólicos proxectados do parque eólico Treboada alteraría os ciclos bioxeoquímicos dos chans. A degradación que
sofren os chans supón unha ameaza á capacidade deste recurso para satisfacer as necesidades das futuras xeracións.
A materia orgánica do chan ou humus é fundamental para manter a estrutura do chan, reter a auga necesaria, actuar como reserva
nutritiva e imprescindible para manter a produtividade dá terra. Certos usos do chan, como as cimentacións eólicas, diminuen de
forma drástica o contido de materia orgánica do chan. As remocións de toneladas de terra que esixe a implantación do parque eólico
proxectado non é cuestión baladí e eses chans non se van a recuperar polo que nun futuro, no caso de implantarse, teremos unha
gran área de chan desertificada e erosionada de terro infértil.
Coa implantación das cimentacións dos parques, as excavacións e remocións de toneladas de terras durante a súa instalación,
elimínase a materia orgánica dos chans e pérdese a produtividade destes. Non só se produce un cambio de usos (agrícolas de
cultivo, de pasteiros ou forestais). Tamén se produce unha transformación urbanística non amparada legalmente, ao quedar os chans
erosionados e perder de forma irreversible a súa produtividade orixinaria.
A Lei do chan de Galicia aposta na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do
chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda. Así o indica
literalmente:
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“A Lei do chan aposta pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao
dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”.
O artigo 31 da citada lei referido a “Concepto e categorías” establece:
“1. Terán a condición de chan rústico:
a) Os terreos sometidos a algún réxime de especial protección, de conformidade coa lexislación sectorial de protección do dominio
público marítimo-terrestre, hidráulico ou de infraestruturas, ou coa lexislación sectorial de protección dos valores agrícolas, gandeiros,
forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais”.
Así, o artigo 34 da Lei 2/2006 do chan de Galicia indica respecto ao “Chan rústico de especial protección” que:
“4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos
réximes de forma complementaria”, pero entendendo en base ao indicado na exposición de motivos da lei, que no caso de non poder
complementarse prevalecerá aquel que máis protexa o chan rústico e en ningún caso, aquel que poida alterar de forma irreversible a
funcionalidade deste como é o caso das infraestruturas eólicas proxectadas.
De feito, o artigo 35.2 indica que: “Os restantes usos en chan rústico son usos prohibidos”, sobre todo aqueles que alteren de forma
irreversible a súa funcionalidade, como é o caso das remocións de terra descritas no proxecto eólico TREBOADA.
Conclusión:
O parque eólico TREBOADA proxectado é incompatible cos usos e a fertilidade actual dos chans. As cimentacións do parque xunto
coa remoción de toneladas de terra previstas para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os recursos
hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e longo prazo desertificación da área afectada, xa que, a perda da cuberta
vexetal e dos humidais converte aos chans nun recurso natural non renovable e finito perdendo a súa funcionalidade e aptitude
agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible.
3.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLO PARQUE EÓLICO
TREBOADA
A mercantil promotora propón a modificación de cualificación urbanística e regulación detallada do uso pormenorizado para
recalificalo como chan rústico de especial protección de infraestruturas.
De acordo co previsto no Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, cando un terreo, polas súas características,
poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial protección, aplicaranse os distintos réximes de forma
complementaria, prevalecendo aquel que outorgue unha maior protección (que neste caso non é o chan de infraestruturas). Polo
tanto, desde o punto de vista urbanístico o proxecto eólico TREBOADA é incompatible. A promotora pretende unha
recalificación urbanística non amparada legalmente en relación ao chan rústico de protección forestal, chan rústico de
protección de cauces, o chan rústico de protección paisaxística e o chan rústico de protección de espazos naturais.
“Artigo 34.4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os
distintos réximes de forma complementaria”.
Ao anterior hai que engadir a prevalencia da protección ambiental do Artigo 2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do
Patrimonio Natural e dá Biodiversidade.
“Artigo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta lei:
f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos dá devandita prevalencia”.
A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio
de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Hai hábitats prioritarios e hábitats de
interese comunitario pero ambos os dous tipos gozan da protección do artigo 2 desta directiva, isto é:
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.
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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.
4.- A prevalencia da protección ambiental da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
“Artigo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta lei:
a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos ecosistemas para o
benestar humano.
b) A conservación e restauración da biodiversidade e da xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e
flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como, as
particularidades rexionais e locais.
c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e dos
ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade.
d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeolóxica e da
paisaxe (…).
f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia.
g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”.
5.- O PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA
Á vista da multitude de proxectos eólicos que se están a tramitar arestora por parte da Xunta de Galicia están a producirse
importantes desaxustes entre a realidade actual e o contexto contemplado no Plan Sectorial Eólico de Galicia (páxina 91 da
Memoria), que indica literalmente:
"En cualquier caso, la Revisión del Plan Sectorial Eólico de Galicia está concebida no sólo en esos términos de complementariedad
requeridos por la L.O.T. sino que, asimismo, se sujeta a los Principios de mínima incidencia territorial y de máxima compatibilidad con
los Planes Generales de Ordenación Municipal".
Non estamos por tanto no ano 1997, na data de aprobación do Plan Sectorial eólico nin estamos ante unha planificación eólica de
mínima incidencia territorial nin de máxima compatibilidad cos Plans Xerais de Ordenación municipal.
A realidade é que estamos ante a tramitación numerosa de proxectos eólicos tanto autonómicos como estatais que inciden
directamente e de xeito importante na vida das familias que viven e residen no medio rural, afectando de forma importante aos seus
medios de vida, e que son totalmente incompatibles coas clasificacións urbanísticas municipais.
A realidade é que a Xunta de Galicia está a favorecer a implantación de parques eólicos de forma indiscriminada dentro das Áreas de
Desarrollo Eólico, rodeando os núcleos con turbinas que acadan unha altura de case tres veces a catedral de Santiago e deixando ás
aldeas sen horizontes, incumprindo de facto o Convenio europeo da Paisaxe que incide no dereito da cidadanía a ser consultada
sobre os obxectivos de calidade paisaxística. Isto incide directamente no benestar e na saúde das familias que viven e residen nos
núcleos rurais afectados, que vén condiconada as súas vidas, o seu espazo vital e os seus horizontes, polos intereses de empresas
alleas que só buscan explotar un recurso co mínimo custo e maximizando beneficios, á costa dás familias e dos recursos comúns de
todas as persoas e familias galegas.
Por outra banda, cómpre recordarlle que moitas das mercantís promotoras de proxectos eólicos en Galicia incluso semellan
vinculadas a negocios en paraísos fiscais como pode ser a propia Naturgy, Iberdrola…etc., o que dá idea da responsabilidade social
corporativa e a ética destas, polo que non ten sentido a complicidade da Xunta de Galicia con estas empresas a custa de sacrificar o
benestar das familias e as aldeas do rural de Galicia.
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Ademais a Lei 5/2017, do 19 de outubro modificou a Disposición transitoria segunda relativa da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola
que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, relativa ás Áreas
de desenvolvemento eólico para incorporar nestas ás áreas de reserva e áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas,
previstas no Plan sectorial eólico de Galicia vixente.
Sen embargo, e a pesar desta e doutras recentes modificacións continúa sen someterse o Plan Sectorial eólico á avaliación ambiental
estratéxica que esixe a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental para todos os plans e programas, manténdose a
planificación sectorial eólica galega fóra desta lei.
Por outra banda, o contido do Plan Sectorial Eólico de Galicia nunca chegou a publicarse no DOG para público e xeral coñecemento
das súas afeccións, cos conseguintes prexuizos que se están a ocasionar arestora para as familias que viven e residen nos núcleos
rurais de Galicia, que descoñecen na meirande parte dos casos as afeccións eólicas que teñen á beira das súas casas e terras (o seu
medio de vida), vulnerándose así o artigo 9.3 da Constitución española que refírese a un principio tan básico dunha Democracia como
é a publidade das normas. Así temos o caso de que os Plans urbanísticos municipais sí se publica o contido íntegro dos seus textos
nos boletíns oficiais, pero o Plan Sectorial eólico de Galicia, de carácter supramunicipal e máxima incidencia territorial non.
Semella que Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais non aplica a lei 21/2013, de 9 de outubro de avaliación
ambiental, o que resulta cando menos moi preocupante tendo en conta o tempo transcorrido desde a aprobación do Plan Sectorial
eólico no ano 1997, os cambios normativos acaídos desde entón e a situación de vulnerabilidade e crise climática que se está a
producir arestora. Por outra banda, está a esquecer o principio precautorio en materia ambiental que debera imperar sobre a
planificación territorial, en consoancia coa normativa ambiental vixente.
Segundo
o
Rexistro
eólico
de
Galicia
que
se
pode
ver
https://xuntasix.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9

neste

enlace:

Cómpre salientar que a delimitación das Áreas de Desarrollo Eólico (ADEs) do anterior enlace, non coinciden coas do enlace que a
seguir se indica:
http://www.inega.gal/enerxiasrenovables/eolica/plansectorialeolico.html?idioma=es
O feito de que non coincidan as superficies das ADEs dá lugar a pensar que hai dous Plans Sectorias eólicos, polo que a Xunta de
Galicia debe aclarar de inmediato cal é o Plan sectorial eólico vixente e as delimitacións das ADEs. Por outra banda, tras a
incorporacións ás ADEs das áreas de investigación e reserva, as novas ADE resultantes desta incorporación non están
xeoreferenciadas nin delitimadas topográficamente con un sistema de coordenadas XY, polo que xera moita inseguridade xurídica na
cidadanía e indefensión para esta. Cómpre por tanto e sen demora, que o órgano substantivo, isto é, a Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais publique no DOG as ADEs actualizas e xeoreferenciadas.
Así 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:
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.
Sen embargo, a nova delimitación das ADE froito desa modificación e nova ampliación non foi publicada no DOG e tampouco estas
actualmente vixentes están delimitadas nin xeoreferenciadas.
Isto xera falla de seguridade xurídica entre a cidadanía, especialmente a afectada, polo que deberan tomarse medidas neste sentido.

En virtude do anterior,
SOLICITA:
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1.- O rexeitamento das solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, situado nos concellos
de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente IN408A 2019/78). DOG Núm. 173, de 8
de setembro de 2021, e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais e paisaxísticos
presentes na área de afección do proxecto e a falla de licencia social.
2.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER
OPORTUNAMENTE RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PARQUE EÓLICO TREBOADA
(EXPEDIENTE IN408A 2019/78) E PROGRESO DA MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS
PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASÍ COMO, ÁS
INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA OS
DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN COÑECEMENTO.
3.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal. Téñase en conta que ademais dunha
impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que unha hectárea de turbeira pode almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono
que unha hectárea de bosque tropical, reducindo a emisión de gases de efecto invernadoiro e o quecemento global do planeta, polo
que é fundamental a conservación destes sumidoiros e acumuladores de carbono.
4.- Téñase en conta que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está adaptado a actual normativa de avaliación
de impacto ambiental e que está desfasado, caduco e obsoleto e que carece de avaliación ambiental estratéxica. Ademais, nunca
chegou a publicarse íntegramente o seu texto e as correspondentes modificacións do mesmo no Diario Oficial de Galicia
vulnerándose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das normas e principio de seguridade xurídica).
5.- Acceso dixital, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico de Galicia e
ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, de 9 de outubro de avaliación ambiental de
Galicia.
6.- A adopción da medida cautelar urxente consistente na suspensión temporal da eficacia do Plan Sectorial Eólico de Galicia e a
paralización temporal da aplicación deste, en tanto non se someta este regulamento á avaliación estratéxica ambiental prevista na Lei
21/2013, de 9 de outubro de avaliación ambiental.
7.- Teñan en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera indefensión para a
cidadanía como:
●

●
●

●
●

Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á
información ambiental e o Convenio de Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a participación do público e o acceso
á xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das
autoridades públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa.
Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade Europea, do
Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de
medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, pp. 1-3)
Regulamento (CE) nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación, ás
institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a
participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006,
pp. 13-19)
Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de
humidais de Galicia.
Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia.

8.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de cultura, se informe sobre
da compatibilidade do proxecto da estación eólica TREBOADA e os demais parques que prevé desarrollar o mesmo grupo
empresarial nas proximidades xeográficas deste (parque eólico Ventumelo, Neboada, Xeada, Orballeira) e os demais parques xa
instalados ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica cos valores culturais, paisaxísticos e ambientais
da área de afección.
9.- Que por parte da Dirección 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 TREBOADA e os demais parques que prevé
desarrollar o mesmo grupo empresarial nas proximidades xeográficas deste (parque eólico Ventumelo, Neboada, Xeada, Orballeira) e
os demais parques xa instalados ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica, en tanto en canto como
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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.
10.- Información sobre das axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora Wind Grower, S.L, e as demais empresas do
mesmo grupo empresarial, tanto do Estado español como do Banco Europeo de Inversións ou calquera outra Administración pública
para o desenvolvemento dos parques Treboada e os demais parques que prevé desarrollar o mesmo grupo empresarial nas
proximidades xeográficas deste (parque eólico Ventumelo, Neboada, Xeada, Orballeira), do mesmo grupo empresarial e obxecto
doutros expedientes independentes e que pese a súa vinculación entre eles non foron obxecto de avalaición ambiental conxunta
como correspondera obviándose así a participación pública na avaliación ambiental do conxunto de proxectos vencellados ao mesmo
grupo empresarial e para o mesmo ámbito xeográfico.
11.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado Convenio o 26 de
novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou unha beleza paisaxística
particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda
a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das
características formais dos lugares que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluído o goberno de España, ten dereito a emborronar a
dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. E o dereito á
Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a aparencia dos territorios aos que
afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no presente caso existe un
rexeitamento social expreso e masivo tanto ao parque eólico Treboada e os demais parques que prevé desarrollar o mesmo grupo
empresarial nas proximidades xeográficas deste (parque eólico Ventumelo, Neboada, Xeada, Orballeira) e os demais parques xa
instalados ou en tramitación existentes ou previstos para a mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente por mor
do interés dunha empresa as paisaxes agrarias e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e polígonos eólicos
que só benefician a empresas como é o presente caso.
Chandrexa de Queixa, 11 de setembro de 2021

Asdo.- _______________________
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