
RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización 

administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do 

parque eólico Albariño I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (IN661A 2007/1-4). DOG Núm. 207, de 27 de outubro de 2021. Fin prazo alegacións: 18 de 

novembro de 2021. 
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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO IMPACTOS AMBIENTAIS 

parque eólico 
Albariño I 

Ceólica 
Hispania, 
S.L. 

Baiona, Oia e 
Tomiño 
(Pontevedra) 

– 6 aeroxeradores modelo Nordex N149 
IECS de 4.500 kW de potencia nominal 
unitaria, regulados a 4.200 e 4.280 kW, 
equipados cun transformador elevador 
0,66/30 kV no seu interior. Altura de 
buxa a 125 m e 149,1 m de diámetro de 
rotor. 
– 2 torres de medición, unha 
permanente (Torroña_CP1_F) e outra 
temporal (Torroña_CP3_T), modelo 
TV95 de 125 m, compostas por 41 
tramos triangulares de 3 m de lonxitude 
e arriostadas mediante 13 capas de 
ventos acerados, ancorados a 12 
soportes no terreo con disposición en 
estrela de 120º e raios 20, 45, 60 e 80 
m respecto a base. 
 
– 2 liñas soterradas a 30 kV, de 
interconexión entre os centros de 
transformación dos aeroxeradores, 
formando un circuíto nº 1 constituído 
por 2 aeroxeradores A1.1 e A1.2 de 
lonxitude 8.803,29 m e potencia 8,4 
MW, e un segundo circuíto nº 2 
composto por 4 aeroxeradores A2.1, 
A2.2, A2.3 e A2.4 de lonxitude 3.042,97 
m e potencia de 16,88 MW. Os 
condutores de media tensión serán de 
tipo illado con polietileno reticulado 

IMPUGNACIÓN EXPRESA DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA POLA QE SE DECLAROU ESTE 
PROXECTO COMO INICIATIVA EMPRESARIAL PRIORITARIA E SE ACORDA DECLARAR A 
TRAMITACIÓN DE URXENCIA DO PROXECTO: 
O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 29 de xullo de 2021, acordou declarar iniciativa 
empresarial prioritaria o proxecto do parque eólico Albariño I (IN661A 2007/1-4), promovido por Ceólica 
Hispania, S.L.U. (B84160423), ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, 
de fomento de implantación de iniciativas empresariais de Galicia, modificada pola Lei 8/2018, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación 
administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia, polo que a Dirección Xeral de Planificación 
Enerxética e Recursos Naturais resolveu o 17 de setembro de 2021 declarar a tramitación de urxencia deste 
proxecto de acordo co establecido no artigo 44.2 da dita Lei 5/2017 e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o que supón a redución á 
metade dos prazos para o procedemento ordinario, salvo a presentación de solicitudes e recursos. 
Falla de utilidade pública e interés social do parque eólico Albariño I: 

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. Así o artigo 6 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, referido ao ámbito de 

aplicación da avaliación ambiental estratéxica, indica que ata as modificacións menores dos plans e 

programas necesitan da preceptiva avaliación ambiental estratéxica: 

“1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as súas 

modificacións, que se adopten ou aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e aprobación 
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(XLPE) tipo RHZ1 18/30 kV, cables de 
aluminio de sección 240, 400 e 630 
mm2 segundo a norma UNE. Ambos os 
circuítos conectarán coa subestación 
Barrantes. 
 
– Subestación transformadora 
Barrantes onde se elevará a tensión de 
entrada de 30 kV a unha tensión de 
saída de 132 kV por medio dun 
transformador 132/30 kV de 60 MVA. 
Esta subestación disporá de dous 
sectores independentes e constará de: 
 
• Un parque de intemperie (lado 
promotor) cun transformador de 
potencia de 132/30 kV e posición de 
transformador 132 kV. 
 
• Un parque de intemperie (lado Unión 
Fenosa) con posicións de entrada e 
saída da liña Gondomar-O Rosal 132 
kV e barras 132 kV. 
 
Esta subestación conectarase pola súa 
vez á liña xa existente Gondomar-O 
Rosal 132 kV mediante unha nova liña 
aérea: 
 
– Liña aérea a 132 kV de 43,23 m e que 
estará constituída por dous circuítos 
trifásicos en que se usará un condutor 
de aluminio-aceiro segundo a UNE 
21018 do tipo 337-AL1/44-ST1A (antigo 
LA-380). Disporá dun apoio intermedio 
entre a subestación e a liña existente. 
Tamén será necesario substituír un dos 
apoios da liña por outro deseñado para 
soportar os esforzos xerados pola nova 
conexión. 
– Edificio de control situado fronte á 

veña esixida por unha disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de Ministros ou do 

Consello de Goberno dunha comunidade autónoma, cando: 

a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto 

ambiental e refíranse á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura, pesca, ENERXÍA, minería, industria, 

transporte, xestión de residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público marítimo terrestre, 

utilización do medio mariño, telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano e rural, ou do uso do 

chan; ou ben, 

b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos previstos na Lei 42/2007, do 

13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

c) Os comprendidos no apartado 2 cando así o decida caso por caso o órgano ambiental no informe ambiental 

estratéxico de acordo cos criterios do anexo V. 

d) Os plans e programas incluídos no apartado 2, cando así o determine o órgano ambiental, a solicitude do 

promotor. 

2. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica simplificada: 

a) As modificacións menores dos plans e programas mencionados no apartado anterior. 

b) Os plans e programas mencionados no apartado anterior que establezan o uso, a nivel municipal, de zonas 

de reducida extensión. 

c) Os plans e programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non 

cumpran os demais requisitos mencionados no apartado anterior”. 

Á vista da multitude de proxectos eólicos que se están a tramitar arestora tanto por parte da Xunta de Galicia 
como do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico 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 regulamento 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 



subestación Barrantes, de 600 m2, 
repartida nas seguintes zonas: sala de 
control telemático do parque, zona de 
almacenaxe de pezas de recambios, 
zona de almacenaxe de produtos 
perigosos, zona de almacenaxe de 
desperdicios, zona de almacenaxe de 
EPI e zonas comúns. 

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 seu benestar e na saúde das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados, que vén 
condicionada 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, 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.  
Polo tanto, calquer utilidade pública ou interés social ou autonómico deste proxecto carece de xustificación 
algunha, xa que non pode amparar proxectos industriais que se desarrollan ao abeiro dunha planificación 
sectorial eólica que vulnera de forma flagrante a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental.  
Ademais a mercantil promotora non xustifica o interés autonómico do proxecto eólico, que non deixa 
de ser outro proxecto eólico máis, dos moitos que se están a tramitar arestora por parte da Xunta de Galicia. 
Estariamos ante un caso de fraude de lei e desviación de poder que non debera ser amparada pola Dirección 
Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, órgano substantivo.  
Por outra banda, a Resolución do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se 

somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa 

previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese 

autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Albariño I, situado nos concellos 

de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (IN661A 2007/1-4) tampouco xustifica tal interés 

autonómico. As circunstancias estratéxicas deberan estar debidamente xustificadas no proxecto, o que non é 

o caso.  

Indica a mercantil promotora: 

“En virtud del anteriormente expuesto y al encontrarse dicho Parque incluido en las áreas delimitadas en la 
Modificación del Plan Sectorial Eólico de Galicia, aprobado definitivamente por el Consello de la Xunta el 5 de 
diciembre de 2002 queda justificado su interés público y utilidad social”.  
Precisamente por este parágrafo que indica a mercantil promotora debe ser descartado este parque eólico 
porque a súa incidencia sobre o territorio é inasumible desde o punto de vista ambiental e paisaxístico e 
carece total e absolutamente de calquer outra xustificación. 



 
Ausencia do estudo do potencial eólico entre a documentación sometida a exposición pública.  

A mercantil promotora non acredita a existencia do recurso eólico. 

Ausencia de retorno social do proxecto industrial eólico. 

A mercantil promotora non indica cal é o retorno social do proxecto. 

Afección significativa, severa e prexuizos irreparables para a Paisaxe e á biodiversidade. Incremento 

do Feísmo Paisaxístico e afección severa ao turismo e á hostalería: 

O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica 
directamente a perda de biodiversidade. Pero non é só este parque. Existen outros parques no mesmo ámbito 
xeográfico. O parque proxectado transforma as paisaxes de mosaicos agro –forestais e de montaña nunha 
paisaxe inhóspita de marcado carácter industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión.  
Ao redor de 1.500  garranos, a raza autóctona por excelencia, desenvolven unha fundamental función 
ecolóxica á que se suma a súa importancia cultural e etnográfica, algo a ter en conta tamén pois falamos 
dunha zona con valores patrimoniais destacables como constatan os xacementos arqueolóxicos, moitos deles 
catalogados pero outros aínda por descubrir. Todo iso veríase afectado  irreversiblemente polo parque eólico 
e as súas infraestruturas complementarias. No seu día, polos valores naturais e culturais sinalados, propúxose 
que Serra dá Groba fose declarada lugar de interese comunitario (LIC ES1140018) pois cumpre con fartura os 
criterios e indicadores para merecer a súa protección. Esta proposta foi arquivada nun caixón, e aí segue 
esperando. 
Por outra banda, o proxecto afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as 
familias que viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola 
mercantil promotora:  
A Pedrada, Alto da Groba, Baiona, A Pedrosa, A Ramallosa, Outeiro da Cheira, Castelo de Torroña, Capela 
de San Cibrao, Mirador do Cortelliño, Sendeiro das Greas, Os Buracos dos Mouros, A Boca da Groba, Corno 
Ladredo, Os Muros, regato da Gata, Pedra do Acordo, Campo da Groba, Cova da Moura, Foxo Pedriño, A 
Granxa, Alto do Mato, Campo do Ceno, Os Covellos…etc. 
Estas paisaxes identitarias ou peculariares están construídas a partir das vidas das persoas, as súas 
percepcións e son moitas veces fundamentais para o sentimento de identidade e o benestar das persoas. 
Trátase de paisaxes identitarias dás persoas que constrúen e viven na paisaxe en si, cuxas miradas 
probablemente non son panorámicas, nin sequera admiran, pero cuxas percepcións sensoriais descenden 
aos máis pequenos detalles, identificando paisaxes de vida, soños, símbolos. A mercantil promotora pretende 
a afección a estas paisaxes sin a preceptiva licencia social. 
 
A importancia secular dos montes da Groba e a Paisaxe 
Estes montes foron hai moitos séculos o centro do territorio de Turonium, antiga provincia ou condado de 
orixes incertas. Hai quen asegura o seu pasado galaico. Outros afirman que sería un territorio xa romano e por 



último dise que podería ser unha provincia dos  suevos. Na serra da Groba quedan vestixios de calzadas, 
castelos como o de  Chavella ou de  Lousado, mámoas e restos de antigas vivendas e poboados seculares. 
As cotas máis altas exceden os 600  m, como o Monte  Lousado, o Alto dá Groba ou A  Pedra dá Gata. Polo 
oeste linda co Océano Atlántico, formando unha agreste costa rochosa con montañas case a pé de mar dunha 
elevación de máis de 500 metros. Desde todos estes altos obteremos unhas panorámicas impresionantes, 
cunha gran visión de todo o sur da provincia de Pontevedra. Ao leste linda coa Serra  do  Argallo, ao Sur coa 
Guarda e ao norte con Baiona. 
 
Destacar a presenza de grandes  crestóns rochosos e afloramentos graníticos que definen unha paisaxe moi 
característica e que, desde o punto de vista do patrimonio cultural, relaciónanse con este na presenza de 
cruces de termo gravadas sobre os mesmos, xa que serven de elementos  delimitadores do espazo 
administrativo en épocas históricas. Os parques eólicos descontextualizan todo este patrimonio cultural 
estreitamento vencellado ao territorio e á paisaxe. A Serra da Groba está constituída por abondantes 
valgadiñas con auga abundante e pastos naturais. A panorámica a máis de 500 metros de altura é 
impactante. Desde O  Cortelliño en Belesar, Baiona, pódense observar polo menos tres rías en días claros ou 
o que é o mesmo: unha distancia de 50 quilómetros de longo. 
 
Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de 
afección do proxecto tan agresivos como os parques eólicos: 
Cabe sinalar que os parques eólicos de nova solicitude Torroña I e Toroña evacuarán a enerxía producida á 
Subestación  Barrantes, incluída neste proxecto, con todo non se someten a avaliación ambiental conxunta a 
pesar de que as infraestruturas gardan conexión entre elas, o que pode dar lugar a unha tramitación ambiental 
en fraude de lei ao  substraer da participación pública a avaliación ambiental global da totalidade do proxecto 
industrial. 
- Parque eólico  Merendón (7 aeroxeradores e subestación). 
- Parque eólico Serra  do  Galiñeiro (13 aeroxeradores). 
- Parque eólico Torroña I (4 aeroxeradores e 1 torre meteorolóxica). 
- Parque eólico Toroña (5 aeroxeradores). 
- Parque eólico Toroña (5 aeroxeradores, 1 torre meteorolóxica e subestación). 
- Parque eólico Roseira (2 aeroxeradores, 1 torre meteorolóxica e subestación). 
Liñas de Alta Tensión: 
liña de evacuación proxectada para a conexión da Subestación  Barrantes con liña xa existente 
“Gondomar – O Rosal 132 kV”. 
Segundo a información cartográfica dispoñible recollida do Plan Básico Autonómico de Galicia, actualizado por 
Resolución  do 25/05/2020 dá Dirección  Xeral de Ordenación  do Territorio e Urbanismo, (DOG 15.06.2020), 
identificáronse un total de 12,6 km de liñas eléctricas dentro deste ámbito, que presentan un ancho de rúa 
variable entre 20 m. e 30 m. sendo a superficie total ocupada de 31,51 ha. 
Existe unha transformación paisaxística non amparada legalmente. Non existe licencia social nin se pediu a 
opinión da cidadanía ao respecto. Existe un impacto paisaxístico brutal no Parador de Baiona, ponte románica 
da Ramallosa, praia de Sta. Marta, O Cortelliño, Outeiro da Chaira, Capela de San Cibrán, Mirador de 
Pedrada, Castelo de Torroña … 



Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos 

tradicionais mosaicos agro –forestais e de montaña. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats é 

inasumible desde o punto de vista do benestar dás familias afectadas e a perda da biodiversidade é 

incoherente coa crise climática actual. Ao anterior hai que engadir un impacto severo e inadmisible sobre os 

recursos hídricos e as Zonas protexidas de auga potable (ZPAP) lineais e poligonales. 

Afección severa e prexuizos irreversibles para Os Curros e vos  Cabalos de Monte a Groba.  Unha 
tradición secular: 
A Serra dá Groba  é uns dos lugares onde aínda se celebran os curros ou rapa dás  bestas, unha das máis 
vistosas celebracións ancestrais galegas. Alí márcanse cada ano os miles de cabalos salvaxes que campan 
nas ladeiras da serra da Groba. Aínda que viven libremente, os cabalos pertencen ás comunidades veciñais 
de montes. 
A día de hoxe corren pola Groba 1.300 cabalos salvaxes ou, como os chaman no lugar,  garranos ou 
burricanas. Non son domésticos, pero pertencen a 80 membros da asociación de gandeiros da Serra dá 
Groba. Aínda que pareza paradoxal, ser salvaxes e ter dono salvoulles de desaparecer. Polo menos ata o de 
agora. 
O día grande desta festa é o domingo. Ese día, a media mañá, os  gandeiros e as gandeiras baixan ás 

mandas de cabalos desde o monte cara ao curro (o curral). Unha vez aquí sepárase aos animais para 

marcalos. Para iso, os  bestalleiros abalánzanse sobre eles e derrúbanos: os poldros nados durante o ano 

márcanse cun ferro candente e ás eguas córtanselles as  crines. As eguas preñadas, as crías e os cabalos 

vendidos ou destinados a traballar en labores agrícolas condúcense a outros curros. 

https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-
metros/20211016233715870166.html 
https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280394934 
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--
o69757 
https://www.campogalego.es/el-resurgir-del-caballo-gallego-como-gestor-del-monte/ 
Afección severa e prexuizos irreversibles para as Áreas de Interés paisaxístico ( AEIP): 

AEIP_06_15 Muiños do Folón e do Picón  
AEIP_06_14 Chan da Valga  
AEIP_06_13 Corroubelo  
AEIP_06_09 Serra da Groba  
AEIP_06_10 Montes do Facho e Tetón  
AEIP_06_12 Gándaras de Budiño  
AEIP_06_11 Monte Aloia  
AEIP_08_20 Serra do Galiñeiro  
AEIP_08_21 Devesa da Costa  
AEIP_08_19 O Monte Alba  

https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-metros/20211016233715870166.html
https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-metros/20211016233715870166.html
https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280394934
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--o69757
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--o69757
https://www.campogalego.es/el-resurgir-del-caballo-gallego-como-gestor-del-monte/


AEIP_08_22 Pego Negro  
EIP Cabo Silleiro  
EIP Alto do Castelo  
EIP Cantís de Percebelleira  
EIP Monteferro e Illas Estelas  
EIP Illas Cíes  
Afección severa a itinerarios de carácter patrimonial e ás paisaxes. Afección severa ao turismo e á 

hostalería. Afección severa ao Camiño de Santiago. 

Un dos principais elementos de valor paisaxístico son os roteiros de sendeirismo e as vías do camiño de 
Santiago, Camiño Portugués da Costa. 
O proxecto eólico afecta alomenos a 38 roteiros. Destaca a particular afección ao carreiro  GR 58  Sendeiro 
dás  Greas, cuxo trazado discorre xunto á zona de aeroxeradores; e o carreiro local “Doas e  Borreiros e o de  
De San Cibrán a  Abrolido, que discorre no seu maior parte nunha zona próxima ao proxectado parque eólico 
e con alta visibilidade. 
 
Prohibición da recalificación urbanística dos terreos incendiados: 
Indica a mercantil promotora: 
“De manera adicional, consultando el Plan Básico Autonómico de Galicia, parte de los componentes del 
parque eólico se proyectan sobre áreas afectadas por incendios (sombreadas en rojo) en el periodo 
comprendido entre los años 2010 y 2018”. 
Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de 

conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden de 

límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o mantemento 

dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. Afección significativa e danos irreversibles a outros 

espazos protexidos: 

• Parque Nacional Marítimo Terrestre dás  Illas Atlánticas. 
• Parque Natural e  ZEC Monte Aloia. 
•  ZEC A Ramallosa. 
•  ZEC  Illas Ronseis. 
•  ZEC e  ZEPA  Illas Cíes. 
•  ZEC e  ZEPA Esteiro  do Miño. 
•  ZEC Gándaras de Budiño. 
•  ENIL Ecosistema dunar  Praia América-Panxón. 
•  EPIN  Sobreiras  do Faro. 
Cómpre lembrar que a Serra da Groba fora proposta pola relevancia dos seus valores naturais para a 
ampliación da Rede Natura 2000. En coherencia con esta debera rexeitarse o proxecto. Véxase: 
ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda 
someter á participación do público a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. DOG Núm. 1, de 



2 de xaneiro de 2012. 
Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia 2011 Anexo-II Cartografía dos novos LIC. 
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-
web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf 
 
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA O EPIN SOBREIRAS DO FARO. 

Afección ambiental e paisaxística severa e irreversible. Fragmentación de hábitats e perda de 

biodiversidade. Perda da conectividade ecolóxica.  

Decreto 222/2010, do 23 de decembro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo privado de 
interese natural Sobreiras do Faro. 
Indica este Decreto que: 
“4. A declaración do EPIN Sobreiras do Faro establécese coa finalidade de crear un réxime de protección 
deste espazo natural mediante directrices de xestión axeitadas, harmonizándoo co exercicio das 
competencias da Administración propias do monte en convenio; co exercicio dos dereitos privados; co goce e 
visita do espazo natural, o estudo e contemplación dos seus valores, o aproveitamento ordenado das súas 
producións e demais actividades que se executen dentro del. Neste contexto o plan de conservación ten como 
obxectivos xerais: a) Como obxectivo prioritario, manter e mellorar a integridade dos valores xeomorfolóxicos, 
hidrolóxicos, biolóxicos e histórico-culturais do EPIN e os servizos ecosistémicos que estes prestan á 
sociedade. b) Garantir a persistencia dos recursos xenéticos máis significativos, especialmente aqueles que 
están considerados como endemismos, comunidades singulares ou especies sometidas a algún grao de 
ameaza..”. 
“Artigo 18º.-Paisaxe. -O EPIN Sobreiras do Faro conta cunha paisaxe rica e diversa, cuxos valores como 
conxunto paisaxístico e natural o fan merecente dunha xestión acorde coa súa conservación, polo menos do 
seu estado actual, para asegurar o mantemento deste recurso. -Preservarase a integridade da paisaxe como 
un recurso natural máis, mantendo un equilibrio sustentado entre os seus aproveitamentos e usos e o medio 
que o constitúe. -Procurarase evitar a introdución de calquera elemento artificial que altere a paisaxe natural 
ou desfigure as súas formas e perspectivas modificando o seu valor estético. Os elementos construtivos, 
sinalización (publicidade, información, interpretación, etc.) ou calquera outro que se xere como consecuencia 
da xestión do EPIN deberán integrarse no medio natural onde se sitúen, de maneira que causen o mínimo 
impacto visual. -Procurarase a mellora da calidade visual do EPIN, adoptando, se for o caso, as medidas 
necesarias para eliminar ou minimizar os impactos paisaxísticos existentes. -Limitaranse de forma efectiva 
todas aquelas actuacións que alteren dalgunha forma o valor paisaxístico do medio natural”. 
Pois resulta que o parque eólico proxectado Albariño I incide visualmente no EPIN Sobreiras do Faro e 
presenta unha afección paisaxística severa e irreversible en canto que empeora a súa calidade paisaxística, 
pero ademáis, as infraestruturas eólicas afectan de forma irreversible á conectividade econolóxica entre este 
espazo protexido e a Serra da Groba. 
 
Existe afección paisaxística severa e irreversible para: 

Cunninghamia do Pazo de Gondomar 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf


Piñeiros mansos do Rosal 
BIC Castelo da Concepción 
BIC Castelo de Torroña 
BIC Catedral de Tui 
BIC Fortaleza de Monte Galiñeiro  
BIC Gravado rupestre "Monte de San Antoniño" 
BIC Gravado rupestre "Monte Galiaeiro" 
BIC Gravado rupestre "Coto dos Mouros" 
BIC Gravado rupestre Monte do Trarrastal: "Outeiro das campanas" 
BIC Pazo de Cadaval - Urzaiz  
BIC Pazo de Nigrán ou de Cea  
BIC Restos da igrexa visigitica de Panxón 
BIC Torre de Méndez  
BIC Torre de Tebra 
Castelo Militar de Goián 
Castelo Monterreal X X X X X X 6 
Torre de Tebra 
Casa de Plas o de Arias  
Casa Florida o Torres Brancas  
Pazo Abacial de Nigrán  
Pazo da Touza o Torre de Touza 
Pazo de Barreiro  
Pazo de Brito  
Pazo de Cadaval Urzaiz  
Pazo de Cea  
Pazo de Lamelas  
Pazo de Sabaras  
Pazo de Tebra 
Pazo-Casa de Cadaval  
Pazo-Casa Forte dos Correa ou Torre de Goián 
Torre de Méndez  
Mirador A Cabeciña 
Mirador Caseta forestal de Mougás  
Mirador Castro Chavella  
Miradoiro de O Viso  
Miradoiro de San Antonio  
Miradoiro do Monte do Castro (Chandebrito) 
Miradoiro do Monte dos Outeiros 
Miradoiro dos Mouros (Monte Castelo) 
Miradoiro Casa Forestal Mougás-Outeiro da Cheira 
Miradoiro Monte A Groba  



Miradoiro Monte Aloia  
Miradoiro Monte Cepudo  
Miradoiro Monte do Facho  
Miradoiro Monte dos Pozos  
Miradoiro Monte Torroso 
Miradoiro Monteferro  
Miradoiro Niño do Corvo  
Miradoiro O Cortelliño  
Miradoiro Pedra da Gata  
Miradoiro Santa Marta 
Miradoiro Virxe da Rocha 

Igrexa A Ramallosa (San Pedro)  
Igrexa Amorín (San Xoán) 
Igrexa Baíña  
Igrexa Baredo (Santa María)  
Igrexa Barrantes (San Vicente) 
Igrexa Belesar (San Lourenzo)  
Igrexa Borreiros (San Martiño)  
Igrexa Burgueira (San Pedro) 
Igrexa Camos (Santa Baia)  
Igrexa Chandebrito (San Xosé)  
Igrexa Currás (San Martiño) 
Igrexa Forcadela (San Pedro)  
Igrexa Goián (San Cristovo) 
Igrexa Gondomar (San Bieito)  
Igrexa Loureza (San Mamede) 
Igrexa Maiufe (San Vicente)  
Igrexa Morgadáns (Santiago)  
Igrexa Mougás (Santa Uxía)  
Igrexa Nigrán (San Fiz)  
Igrexa O Rosal (Santa Mariña) 
Igrexa Oia (San Miguel)  
Igrexa Panxón (San Xoán)  
Igrexa Peitieiros (San Miguel)  
Igrexa Piñeiro (San Salvador) 
Igrexa Pinzás (Santa María)  
Igrexa Priegue (San Mamede)  
Igrexa Saiáns (San Xurxo)  
Igrexa San Salvador de Tebra (San Salvador) 
Igrexa Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) 



Igrexa Sobrada (San Salvador)  
Igrexa Tebra (Santa María) 
Igrexa Tui (O Sagrario) 
Igrexa Vilaza (Santa María)  
Igrexa Vincios (Santa Mariña) 

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:  
Non existe un estudo hidrolóxico serio e rigoroso que analice os caudais dos cauces nin valore a calidade das 
augas. Tampouco existe un estudo hidroxeolóxico que garanta a non afección á calidade das masas de augas 
soterradas e a integridade dos acuíferos. 
A afección aos recursos hídricos é inasumible. Existen cauces afectados como: 
Río Pequeno, río da Groba, río Guillade, río de Mougás, regato das Margaridas, rego da Gata, regueira dos 

Arimos, regato de Vilachán, río Tamuxe ou Tambre ou Carballo, río Cereixo, regueira dos Amios,…etc. Pero 

existen moitos outros cauces e manancias innominados, xa que precisamente a Serra da Groba é coñecida 

pola gran riqueza dos recursos hídricos. De feito existen moitos regos embrañados. 

Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do 
proxecto: 
Existen varios humidais, brañas e charcas afectadas pola instalación dos aeroxeradores. A mercantil 

promotora non menciona as brañas afectadas polos aeroxeradores. 

No monte dos Covelos nacen numerosos regatos innominados e existen importantes brañas e humidais de 
extensión variable. Trátase de espazos sensibles con unha enorme biodiversidade e que non foron avaliados 
pola mercantil promotora. Ao norte destes muíños emprázase o Bebedoiro das Abrutias, no lugar de As 
Abrutias, da parroquia de San Pedro de Belesar, en Baiona. Trátase dunha pequena lagoa utilizada para 
abrevar polo gando criado en liberdade na Serra da Groba. 
No paso dos Buratos dos Mouros, cara a Boca da Groba, existe unha ampla valgada e unha paisaxe de 
brañas e humidais obviados polamercantil promotora. 
 
O proxecto prevé impactos significativos e prexuizos irreversibles para os humidais A Cruz de Pau, o  Rego de 
Mougás e o sistema das Brañas de Groba. 
Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais os 
aeroxeradores aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que 
estamos en presencia de humidais, Brañas e Lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As 
importantes remocións de toneladas de terra para a instalación das cimentacións e plataformas dos 
aeroxeradores pode romper acuíferos e afectar seriamente ás masas de auga soterradas. Os humidais son 
fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén son 



fonte de auga limpa e de alimento, de feito, unha de cada sete persoas depende dos humidais para o seu 
sustento. Os servizos que brindan os humidais son incalculables e insubstituíbles. 
Centos de hectáreas de lagoas, lagos, brañas, xunqueiras, bosques húmidos e turbeiras están en serio risco 

de desaparición por mor da expansión denscontrolada de eólicos en Galicia. En Galicia só hai 5 humidais 

protexidos ao abeiro do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta de Galicia 

aprobaba o 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, vixente na actualidade. Desde o ano 2008, data de 

creación do Inventario como rexistro público de consulta dos humidais, a Xunta abandonouno por completo e 

non se molestou en inventariar debidamente os humidais galegos incumprindo de cheo a Directiva 

2000/60/CE, pola que e establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas (en 

diante DMA). 

O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, 

as augas de transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo deterioración adicional 

e protexa e mellore o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos 

ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”. 

A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa 

dentificación, denominación e descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do 

humidal, tipoloxía, localización e superficie, localización xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie do 

humidal, hábitats, vexetación e flora, fauna, réxime de protección, plans e medidas de conservación, estado 

de conservación e cartografía. 

Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario difícilmente se poden identificar, controlar e moito 

menos cumprir cos obxectivos de calidade destas masas de auga que esixe a DMA e por tanto, xa non 

habería ningún obxectivo ambiental que cumprir, abandonando a súa sorte estes espazos que prestan 

grandes e valiosos servizos ecosistémicos. 

O desleixo da Xunta de Galicia con respecto aos humidais e de tal envergadura que na praxe a cidadanía ten 

que pasar polo que indican as empresas nos proxectos, sen poder constatar a veracidade do que neles se 

realta. As obras de construción dos parques eólicos sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, 

provoca a desaparición dos valores naturais destes. A apertura de viais, as cimentacións dos muíños, as 

gavias de cabreado, a construción das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os centros de 

seccionamento están a provocar a framentación e drenaxe destas zonas húmidas con un impacto ambiental 

irreversible e inasumible nunha época de crise climática como a actual. 

As turbeiras son importantes sumidoiros de carbono e por tanto son cruciais para facer fronte a unha 



emerxencia climática que está a acelerar a perda de biodiversidade. Os humidais están a desaparecer máis 

rápido que ningún outro ecosistema e a implantación de parques eólicos non seu ámbito xeográfico non é a 

solución adecuada para contribuír ao cambio climático. Existen numerosas zonas de humidais, xuncais, 

brañas e lagoas e directamente afectadas polos aeroxeradores. En consoancia co artigo 21 da Lei 7/2021, do 

20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo á consideración do cambio climático na 

planificación e xestión territorial e urbanística, así como nas intervencións no medio urbano, na edificación e 

nas infraestruturas do transporte, os humidais, as brañas e as lagoas, ao igual que as nascencias dos ríos 

deberan ser consideradas zonas de sensibilidade e exclusión de infraestruturas eólicas, pola súa importancia 

para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos ecosistémicos. 

Afección severa ao Escribano Palustre: 
 
As Liñas Eléctricas proxectadas sitúanse en área de presenza potencial Plan de recuperación do  Escribano 
palustre (Emberiza  schoeniclus  L.  subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia. As áreas de presenza e 
prioritarias de conservación máis próximas, os  Canizais de Outes, sitúanse preto das infraestruturas. 
En relación á escribenta das canaveiras e os proxectos eólicos que poidan ter algunha incidencia sobre a 
especie, indicar que a Xunta de Galicia, tras darse a sí mesma un prazo de 6 anos para facelo (desde o 
2013), non chegou a determinar os perímetros de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial 
desta especie en perigo de extinción.  
A cuestión non é baladí porque hai unha manchea de parques eólicos que afectan a esta especie con charcas 
e humidais cuxo perímetro están sen determinar e a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de 
recuperación da subespecie lusitánica da escribenta, da que unicamente aparece nunha representación 
gráfica e fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás expensas das avaliacións que realicen as mercantís 
promotoras eólicas. 
Por outra banda o artigo 4 do Decreto que aproba o plan de recuperación da especie, referido a súa revisión 
indica que:   
"2. Co fin de adaptar o plan aos novos condicionantes existentes para a conservación da subespecie, 
avaliaranse os seus resultados cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das 
medidas de recuperación", non existindo constancia desta avaliación tras o transcurso do periodo indicado.  
O referido plan tamén indica na súa exposición de motivos que: 
"A aprobación deste plan executivo vincula tanto os particulares como as administracións competentes, que 
deben cumprir as directrices e actuacións contidas neste decreto". 
"Debido ao declive poboacional estimado e ao reducido tamaño da poboación actual, a subespecie lusitánica 
da escribenta das canaveiras aparece recollida no anexo I do Decreto 88/2007 na categoría «en perigo de 
extinción». Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os 
factores causantes da súa actual situación seguen actuando.  
A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implica a elaboración dun plan de recuperación 
cuxo fin é garantir a conservación da especie que vive en estado silvestre no territorio da Comunidade 
Autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer 
as súas poboacións naturais facéndoas viables". 



O artigo 3 do Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie 
lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia 
indica: 
“A finalidade do plan de recuperación, de acordo cos antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a 
de inverter a tendencia demográfica regresiva da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en 
Galicia ata que se limite de xeito significativo o seu risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se 
acade a recuperación das localidades de reprodución coñecidas que se perderon e unha poboación 
reprodutora superior a 112 parellas”. 
Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no Decreto do ano 2013 queda moi lonxe da realidade 
e a situación da especie é de especial gravidade. 
No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, indícase a priori, 
que a escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar a dar sinais de recuperación en 
Galicia. A pesar da súa vulnerable situación, é unha das escasísimas especies ameazadas que conta cun 
plan de recuperación aprobado pola Xunta (só son 3 de 198, segundo teñen denunciado repetidamente varias 
entidades ecoloxistas). Mais os resultados dun novo censo volven advertir da necesidade de medidas 
efectivas. “Segundo os datos dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras en Galicia fronte ás case 
70 censadas en 2005, o que supón unha redución de arredor do 70% en tan só 13 anos“, advirte o traballo, 
realizado por Emilio Martínez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José Luis Rabuñal 
Patiño, Cosme Damián Romay Cousido, Álvaro Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 
En cumprimento da Directiva 2009/147/CE do Parlamento europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 
relativa á conservación das aves silvestres e o Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de 
recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica 
Steinbacher) en Galicia e o disposto no Anexo IV do mesmo referido ao calendario de actuacións, cómpre que 
a Dirección Xeral de Planificación Enerxética de Recursos Naturais proceda á suspensión das avaliacións 
ambientais de todos aqueles proxectos industrias eólicos, plans e programas que poidan afectar á 
conservación da especie en tanto en canto non se proceda á determinación dos perímetros de protección dos 
humidais que constitúen o hábitat potencial desta ave en perigo de extinción e se garanta a conservación da 
especie e dos seus hábitats nun estado de conservación favorable. 
Ver NOTA CIENTÍFICA “Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 

2018” de Emilio Martínez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José. 

Afección severa e irreversible ao benestar dás familias que viven, residen e traballan nos núcleos 
rurais afectados:  
Cómpre ter en conta que a mercantil promotora só avalía as afeccións, e aínda así de maneira insuficiente, 
para as poboacións máis próximas e obviando o resto de núcleos que están dentro da poligonal do parque, 
entendendo esta como a superficie afectada por este. A altura dos aeroxeradores e a súa proximidade aos 
núcleos habitados implica unha particular afección sobre o benestar e a saúde das familias afectadas. Cómpre 
indicar tamén a presencia doutros parques eólicos na entorna, que tamén se atopan na cunca visual deste 
parque, coa conseguinte acumulación de afeccións. A mercantil promotora recoñece impactos significativos 
para os núcleos de poboación afectados polo p.e. Albariño I: ruidos dás voaduras puntuais durante a fase de 
execución do parque, contaminación acústica e electromagnética durante o funcionamento, ou efecto de 



“sombra” dás pás, alteracións das sinais de radio e televisión… etc. Ao que hai que engadir o impacto 
paisaxístico co que hai que convivir o resto dá vida…  As afeccións acústicas son particularmente importantes 
para os núcleos de: 
 - O Cotro (a uns 1.670 metros aproximadamente) 
- Lameiriño (a uns 1.300 metros aproximadamente) 
- Os Muros (a uns 1.840 metros aproximadamente). 
- Torroña (a uns 2.830 metros aproximadamente). 
- San Cosme (a unos 1.870 metros aproximadamente). 
- A Granxa ( a uns 1225 metros aproximadamente) 
A visibilidade do parque eólico afecta a máis de 390 núcleos co cal o impacto é inasumible e os danos e 
prexuizos son irreparables nunha paisaxe de gran beleza e singuralidade e case virxe: 
 
A Abelleira Randufe (Santa María da Guía) Tui  
A Abelosa Morgadáns (Santiago) Gondomar  
A Aldea Forcadela (San Pedro) Tomiño  
A Aldea Piñeiro (San Salvador) Tomiño  
A Aldea Sobrada (San Salvador) Tomiño  
A Aldea Estás (Santiago) Tomiño  
A Ameixeira Gondomar (San Bieito) Gondomar  
A Angustia Nigrán (San Fiz) Nigrán  
A Area Panxón (San Xoán) Nigrán  
A Area Peitieiros (San Miguel) Gondomar  
A Area Alta Panxón (San Xoán) Nigrán  
A Areíña Vilaza (Santa María) Gondomar  
A Areosa Donas (Santa Baia) Gondomar  
A Arrotea Camos (Santa Baia) Nigrán 
A Arrotea Amorín (San Xoán) Tomiño  
A Arrotea Vilameán (San Bieito) Tomiño  
A Áspera Gondomar (San Bieito) Gondomar  
A Avenida de Ordóñez Goián (San Cristovo) Tomiño  
A Avenida do Brasil Goián (San Cristovo) Tomiño  
A Bandeira Borreiros (San Martiño) Gondomar 
A Barcalla Donas (Santa Baia) Gondomar  
A Barcalleira Panxón (San Xoán) Nigrán  
A Barga Donas (Santa Baia) Gondomar  
A Barroca Viladesuso (San Miguel) Oia  
A Barxa Nigrán (San Fiz) Nigrán  
A Bastida Couso (San Cristovo) Gondomar  
A Batizosa Morgadáns (Santiago) Gondomar  
A Bouza Valada Areas (Santa Mariña) Tui  
A Bouza Vella Panxón (San Xoán) Nigrán  



A Bouzada Piñeiro (San Salvador) Tomiño  
A Bouzafría Tebra (Santa María) Tomiño  
A Cabreira A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Cachada Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Cachada O Rosal (Santa Mariña) O Rosal  
A Calle Goián (San Cristovo) Tomiño  
A Calzada Coruxo (San Salvador) Vigo  
A Capela Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Carballeira Camos (Santa Baia) Nigrán  
A Carballeira Morgadáns (Santiago) Gondomar  
A Carrasca Parada (Santiago) Nigrán  
A Carrasqueira Coruxo (San Salvador) Vigo  
A Centinela Goián (San Cristovo) Tomiño  
A Centinela Estás (Santiago) Tomiño  
A Cernada Vincios (Santa Mariña) Gondomar  
A Chan Taborda (San Miguel) Tomiño  
A Corredoura Pexegueiro (San Miguel) Tui  
A Corveira Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Costa Mañufe (San Vicente) Gondomar  
A Costa Tomiño (Santa María) Tomiño  
A Costa Ribadelouro (Santa Comba) Tui  
A Cova Priegue (San Mamede) Nigrán  
A Cova da Barxa Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Cova da Becha 
A Cruz Camos (Santa Baia) Nigrán  
A Cruz Mañufe (San Vicente) Gondomar  
A Cruz Malvas (Santiago) Tui  
A Cumieira San Miguel de Tabagón (San Miguel) O Rosal  
A Cumieira de Abaixo O Rosal (Santa Mariña) O Rosal  
A Cumieira de Arriba O Rosal (Santa Mariña) O Rosal  
A Cunchada O Rosal (Santa Mariña) O Rosal  
A Devesa Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Devesa Nigrán (San Fiz) Nigrán  
A Devesa Mosende (San Xurxo) O Porriño  
A Devesa Rebordáns (San Bartolomeu) Tui  
A Devesa Malvas (Santiago) Tui  
A Eira Vella Ribadelouro (Santa Comba) Tui  
A Ermida Oia (San Miguel) Vigo  
A Escusa Chenlo (San Xoán) O Porriño  
A Esparadela Borreiros (San Martiño) Gondomar  
A Estea Oia (San Miguel) Vigo  



A Estea Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Estibada Belesar (San Lourenzo) Baiona  
A Estomada Oia (San Miguel) Vigo  
A Estrada Donas (Santa Baia) Gondomar  
A Estrada Gondomar (San Bieito) Gondomar  
A Estrada Currás (San Martiño) Tomiño  
A Estrada Randufe (Santa María da Guía) Tui  
A Estrada Malvas (Santiago) Tui  
A Farrapa Ribadelouro (Santa Comba) Tui  
A Fecha O Rosal (Santa Mariña) O Rosal  
A Fonte Peitieiros (San Miguel) Gondomar  
A Fonte Figueiró (San Martiño) Tomiño  
A Fonte Ribadelouro (Santa Comba) Tui  
A Fonte Seca Pexegueiro (San Miguel) Tui 
A Foz A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Fraga Vincios (Santa Mariña) Gondomar  
A Fraga Couso (San Cristovo) Gondomar  
A Gándara Saiáns (San Xurxo) Vigo  
A Gándara Valadares (Santo André) Vigo  
A Gándara Coruxo (San Salvador) Vigo  
A Gándara Peitieiros (San Miguel) Gondomar  
A Gándara Salcidos (San Lourenzo) A Guarda  
A Gándara Barrantes (San Vicente) Tomiño  
A Gandariña Sobrada (San Salvador) Tomiño  
A Golada A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Granxa Belesar (San Lourenzo) Baiona  
A Granxa Mougás (Santa Uxía) Oia  
A Igrexa Oia (San Miguel) Vigo  
A Igrexa Baíña (Santa Mariña) Baiona  
A Igrexa Chandebrito (San Xosé) Nigrán  
A Igrexa A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Igrexa Mougás (Santa Uxía) Oia  
A Igrexa Vilaza (Santa María) Gondomar  
A Igrexa Chaín (Santa María) Gondomar 
A Igrexa Tebra (Santa María) Tomiño  
A Igrexa Pinzás (Santa María) Tomiño 

A Lagoíña Nigrán (San Fiz) Nigrán  

A Lama Camos (Santa Baia) Nigrán  
A Laxe Parada (Santiago) Nigrán  



A Levada Camos (Santa Baia) Nigrán  
A Lomba O Rosal (Santa Mariña) O Rosal  
A Madorra Panxón (San Xoán) Nigrán  
A Mámoa Priegue (San Mamede) Nigrán  
A Miranda Donas (Santa Baia) Gondomar  
A Moreira Mañufe (San Vicente) Gondomar  
A Mourisca Chaín (Santa María) Gondomar  
A Nogueira Nigrán (San Fiz) Nigrán  
A Nogueira Donas (Santa Baia) Gondomar  
A Oliveira Borreiros (San Martiño) Gondomar  
A Pasaxe Vincios (Santa Mariña) Gondomar  
A Pedra Morgadáns (Santiago) Gondomar  
A Pedra Tomiño (Santa María) Tomiño  
A Pereira A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Peroleira Peitieiros (San Miguel) Gondomar  
A Ponte Baredo (Santa María) Baiona  
A Ponte Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) Baiona  
A Ponte Mañufe (San Vicente) Gondomar  
A Ponte Taborda (San Miguel) Tomiño  
A Ponte da Tamuxe San Miguel de Tabagón (San Miguel) O Rosal  
A Ponte Nova Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) Baiona  
A Porqueira Panxón (San Xoán) Nigrán  
A Portavedra Mañufe (San Vicente) Gondomar  
A Portela Burgueira (San Pedro) Oia  
A Portela Couso (San Cristovo) Gondomar  
A Portela Sobrada (San Salvador) Tomiño  
A Praia América A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Rabadeira Panxón (San Xoán) Nigrán  
A Ramallosa Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) Baiona  
A Ramallosa A Ramallosa (San Pedro) Nigrán  
A Raña Priegue (San Mamede) Nigrán  
A Reboreda Camos (Santa Baia) Nigrán  
A Regueira Priegue (San Mamede) Nigrán  
A Ribeira Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) Baiona  
A Rocha Vincios (Santa Mariña) Gondomar  
A Rocha Tomiño (Santa María) Tomiño  
A Rochela Vilaza (Santa María) Gondomar  
A Senra de Abaixo Oia (San Miguel) Vigo  
A Senra de Arriba Oia (San Miguel) Vigo  
A Sequiña Mañufe (San Vicente) Gondomar  
A Serra Vincios (Santa Mariña) Gondomar  



A Serralleira Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina) Baiona  
A Sobreira Valadares (Santo André) Vigo 

…etc. 

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. Nun rural no que a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquer lugar como 
así o acredita o feito de que na mesma área xeográfica existan máis instalacións eólicas previstas como se 
citou anteriormente.  
 
*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 e ambiental da apicultura do lugar de afección do 
proxecto.  
* A promotora obvia a importancia do cultivo da castaña e dos soutos. 
 
VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DE GALICIA.ELIMINACIÓN 
DA MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE.  
O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue a mitigar o cambio climático e á 
descarbonización da economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o 
impacto da estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos núcleos 
habitados e o posible éxodo poboacional que se pode dar derivado da manchea de estacións eólicas que hai 
no territorio e outras infraestruturas, que dificultan a vida no rural e a sustentabilidade e viabilidade das 
explotacións forestais e agro – gandeiras (fomentando o feito coñecido como despoboamento do rural ou 
España 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.  
Como ben indica o artigo 25 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, 
relativo ao “Desenvolvemento rural: política agraria, política forestal e enerxías renovables”:  
“O Goberno incorporará na aplicación da Política Agraria Común, así como noutras estratexias, plans e 

programas en materia de política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas 

encamiñadas a reducir a vulnerabilidade ao cambio climático dos chans agrícolas, dos montes e dos chans 



forestais e para facilitar a preservación dos mesmos, entre elas, a elaboración dun mapa de vulnerabilidade, 

así como a avaliación e promoción de sistemas agrícolas e prácticas de xestión forestal sostibles para 

aumentar a súa resiliencia fronte ao cambio climático, que fomentarán en todo caso as sinerxias coa redución 

de emisións de gases de efecto invernadoiro nestes ecosistemas”.  

A importancia do monte maniféstase na existencia das seguintes comunidades de montes veciñais en man 

común: 

Montes veciñais en man común de Bahíña, Belesar, Foral da Groba, Burgueira, Mougás, e Pinzás. 
AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS SERIOS E IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS AGRO-
GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO:  
A estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as explotacións 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.  
É por tanto un proxecto industrial agresivo non só coa paisaxe senón tambén incompatible co medio de vida e 
o benestar das familias porque implica unha tranformación severa e incluso agresiva para o seu sustento 
económico e á base das economías familiares do rural afectado.  
 
Prexuizos significativos e danos irreversibles para os hábitats prioritarios e de interés comunitario:  
4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica 
tetralix, 4090 Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con 
Quercus robur e Quercus pirenaica, 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira 91E0* Bosques aluviais 
de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo 6230* 
Formacións herbosas con Nardus 8220 Ladeiras e saíntes rochosos silíceos con vexetación casmofítica 3150 
Lagos e lagoas eutróficos naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 5110 Formacións 
estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendentes rocosas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos 
das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino, 3170* Estanques temporais mediterráneos.  
O proxecto elimina de forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma flagrante 
a normativa que obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable.  
 
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”.  
No presente proxecto a afección aos bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Hábitat 91E0* é 
moi preocupante, xa que implica a eliminación irreversible de exemplares, contrariamente ao que prescribe a 
Directiva citada.  
Pero tamén é moi preocupante a afección severa e irreversible ás Carballeiras galaico-portuguesas con 

Quercus robur e Quercus pyrenaica 9230, hábitat non prioritario pero que igualmente existe o deber das 

Administracións públicas do seu mantemento nun estado de conservación favorable. A afección máis 

importante e severa prodúcese sobre dos numerosos cauces innominados afectados polas infraestruturas e 

que están sen codificar.  

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. Así o demostra non só 
a realidade física senón tamén os numerosos topónimos que referencian a presencia lobeira na zona. Existen 
multitude de referencias á presencia dos puntos de encontro lobeiros e testemuñas desta realidade. Neste 
sentido este proxecto afecta directamente e de forma irreversible aos hábitats 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:  
Circus pygargus  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  



Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:  “Vulnerable”  
Circus cyaneus  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Circaetus gallicus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Hieraaetus pennatus  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Milvus migrans  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Aegypius monachus  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:  
“Vulnerable”  Gyps fulvus  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Falco peregrinus  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Falco columbarius  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Especie en Réxime de Protección Especial  
Bubo bubo  
Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  
Especie en Réxime de Protección Especial  
 
Hai que destacar, a Ra ibérica (ra patilarga),  Pelobates  cultripes (sapo de  espuelas),  Chalcides  bedriagai 
(eslizón ibérico) especies rexistradas como “Vulnerable”no Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula 
o Catálogo galego de  especies amenazadas; e  Chioglossa  lusitanica (píntega rabilarga) catalogada como 
“Vulnerable” por  elDecreto 88/2007 e polo Real Decreto 139/2011. 
O proxecto afectará de forma irreversible ás especies ameazadas e vulnerables. 
Afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización: 

• Mámoa 1 do Areeiro (GA36036018) 



• Mámoa 3 do Areeiro (GA36036032) 
• Mámoa 2 do Areeiro (GA36036031) 
• A Granxa (AC36036013) 
• Muíño portátil de coviña (AC36036027) 
• Petróglifo do Campo do Ceno 1 (GA36036174) 
• Petroglifos de Cova da Moura (GA36003040) 
• Pedra do Acordo 
• Explotación mineira de Os Muros (GA36054086) 
• Achado do Campo da Groba (AC36036012) 
• Mámoa 4 do Areeiro (GA36036064) 
• Corno Ladredo (GA36036171) 
• Mámoa 2 da Casiña de ouro (GA36054026) 
• Mámoa 1 da Casiña de ouro (GA36054003) 
• Bebedoiro das Abrutias 
• Alto do Mato (GA36003044) 
• Foxo Pedriño 
• Petróglifo do Campo do Ceno 2 (GA36036175) 
• Os Covellos I (AC36036009) 
• Os Covellos II (AC36036010) 
• Explotación mineira de Os Buracos dos Mouros (GA36054072) 

Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar  

 

 


