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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

Xefatura Territorial da Coruña 
Rúa Vicente Ferrer, 2 
15008 A Coruña 
 

Asunto: Alegacións ao Acordo do 2 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a 

información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a 

necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto 

ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Pena de 

Cabra, nos concellos de Toques e Sobrado (expediente IN408A 2020/33). DOG Núm. 241, de17 de decembro 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 decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a 

solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente 

ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial 

(proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Pena de Cabra, nos concellos de Toques e Sobrado 

(expediente IN408A 2020/33). DOG Núm. 241, de17 de decembro de 2021, por medio do presente escrito presenta as seguintes 

ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- 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. 

O proxecto prevé a instalación do parque eólico á beira da Rede Natura 2000, ZEC E ZEPV Serra do Careón.  

A serra do Careón, pertencente á Dorsal Galega, é un pequeno cordal montañoso de perfil en chanzos e amesetado e relevos 

suaves, cuxa máxima altitude non alcanza os 800 m s.n.m. (O Careón, 798 m; Pena Armada, 760 m) e está cuberto por extensas 

áreas de matogueira. O río Furelos, afluente do Ulla, xuntamente cos numerosos pequenos afluentes da súa cabeceira, que 

nacen tanto nos montes do Bocelo como no Careón, presenta unha baixa sinuosidade e un caudal considerable (media anual de 

6,36 m3/seg). Desde este río esténdese, sobre todo cara ao sueste de Melide, unha ampla chaira de nivel aquitaniano. Esta 

chaira sitúase sobre un substrato pétreo de gran dureza, responsable desta morfoloxía chá, que se conservou ata hoxe sen verse 

afectada por movementos tectónicos. A área, coñecida como "Gándaras de Melide" está cuberta tamén por amplas matogueiras 

variablemente higrófilas. 

A elevada singularidade da área reside no substrato litolóxico, que constitúe o afloramento de rochas ultrabásicas máis extenso do 

noroeste ibérico, esténdese entre o sur de Melide e os arredores de Sobrado. A área está atravesada por masivas pero 

complexas bandas de anfibolitas, rochas ultrabásicas serpentinizadas e rochas metabásicas en facies granulítica, que son 

substituídas por gneis de biotita máis ao oeste do espazo natural. Parte da área foi incluída polo Instituto Geológico y Minero de 

España no rexistro de Puntos de Interese Xeolóxico, e constitúe o PIG C-17 ("Pregamentos tombados no complexo ultrabásico de 

Melide"), rasaltándose a aparición de rochas ultrabásicas serpentinizadas, anfibolitas en flocos e anfibolitas granatíferas, así como 

a existencia dos pregamentos en rochas deste tipo e a singular tectónica. 

A área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabro-atlántica, e adscríbese ao sector 

galaico-portugués. Dominio climático oceánico continental, cunha precipitación media de 1.629 mm, concentrada entre os meses 

de decembro e febreiro, e unha temperatura media de 10,8 ºC. 
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En xeral, o espazo atópase na serra do Careón e que pertence á dorsal galega. O seu relevo xeral é suave e de meseta con 

chanzos. A área protexida protexe tamén ribeiras ao leste desta serra, ás do río Furelos e río Seco na cunca hidrográfica do Ulla. 

Unha parte da área protexida correspóndese co río Furelos e a súa ribeira desde o norte de Toques, comezando no seu afluente 

do rego da Vela nos montes de Bocelo. Neste treito protéxese tamén unha parte da Pena Grande. Este rego ao chegar á raia 

entre Toques e Melide únese á outra área protexida. Esta é todo o oeste dos concellos de Toques, Melide e Santiso; que teñen 

protexidos toda a súa parte da serra do Careón e proximidades. En Melide e Santiso o río Furelos actúa xa como límite ao oeste 

do espazo protexido. Outros regos que inclúe o espazo son o rego de Lamares, de Guillamil e Irago, e que son afluentes do 

Furelos. Outro é o río Seco, que se atopa ao leste do espazo. Alí atópase a lagoa de Quintás coa súa presa. Ao sur o espazo 

remata con parte da ribeira do Ulla. O norte a serra de Careón continúa cos montes do Corno do Boi. 

Atópase no dominio de complexos alóctonos da zona de Galicia Tras-Os-Montes do macizo Ibérico. Nesta área atópanse 

substratos de metagrabos, anfibiolitas, rochas ultrabásicas ou metasedimentos que se formaron durante o sistema ordovícico e 

devónico. Nalgúns punto de ribeira hai deposicións aluviais menores. A área está dominada polas bandas de anfibolitas, as 

ultrabásicas serpentinizadas e rochas metabásicas con facies granulíticas. As rochas metabásicas no oeste mudan e conteñen 

gneis de biotita. De feito, esta floración de rochas ultrabásicas é o máis significativo do noroeste peninsular. Vai desde Sobrado 

ata o sur de Melide e está catalogado como PIG C-17: Pregamentos tombados no complexo ultrabásico de Melide. 

Os hábitats dominantes son os de cumes suaves de montaña, de baixa pendente, onde domina a vexetación de matogueira. 

Destacan as floracións nas rochas ultrabásicas, e que domina este espazo. 

Debéranse avaliar os impactos acumulados e sinérxicos do parque eólico e as súas infraestruturas asociadas de evacuación 

(incluída a Subestación de destino do parque eólico Gato), tendo en conta tamén o conxunto de parques eólicos e as súas 

respectivas infraestruturas existentes no mesmo ámbito xeográfico en relación aos espazos próximos da Rede Natura 2000. 

O apartado de avaliación de repercusións do proxecto sobre a Rede Natura 2000 incluirá, de maneira diferenciada para cada 

unha das alternativas do proxecto consideradas, o seguinte: 

a) Identificación dos espazos afectados, e para cada un identificación dos hábitats, especies e demais obxectivos de conservación 

afectados polo proxecto, xunto coa descrición dos seus requirimentos ecolóxicos máis probablemente afectados polo proxecto e a 

información dispoñible cuantitativa, cualitativa e  cartográfica descritiva do seu estado de conservación a escala do conxunto 

espazo. 

b) Identificación, caracterización e cuantificación dos impactos do proxecto sobre o estado de conservación dos hábitats e 

especies polos que se designou o lugar, sobre o resto dos obxectivos de conservación especificados no correspondente plan de 

xestión, e no seu caso sobre a conectividade con outros espazos e sobre os demais elementos que outorgan particular 

importancia ao espazo no contexto da Rede e contribúen á súa coherencia. A avaliación destes impactos apoiarase en 

información real e actual sobre os hábitats e especies obxecto de conservación no lugar. 

c) Medidas preventivas e correctoras destinadas a mitigar os impactos, e medidas compensatorias destinadas a compensar o 

impacto residual, evitando con iso unha deterioración neta do conxunto de variables que definen o estado de conservación no 

conxunto do lugar dos hábitats ou as especies afectados polo proxecto. 

A actividade de produción de enerxía eléctrica non pode ser allea a formulacións ambientais de forma tal que a auga dos nosos 

ríos, a forza do vento ou a calor proveniente do sol, son fontes limpas e inesgotables de produción de enerxía eléctrica que por iso 

son fomentadas polos estamentos públicos. Precisamente para conseguir eses obxectivos, protexer o medio ambiente e garantir 

unha subministración eléctrica de calidade, entro outros mecanismos está a avaliación ambiental de proxectos que debe cumprir 

con todos os requisitos indicados na normativa vixente. 

2.- División artificiosa dun único proxecto industrial: parque eólico Pena da Cabra, liña de evacuación e parque eólico 

Gato. 

Indica a mercantil promotora: 

El parque eólico no cuenta con subestación ya que realiza su interconexión eléctrica en la Subestación eléctrica del PE Gato que 

se encuentra próximo en 30 kv. (Páxina 16 do Proxecto Sectorial). 

Cómpre lembrar que o ACORDO do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente 

ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o 
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estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga (expediente IN408A 

2017/04), DOG Núm. 39, do  26 de febreiro de 2021 contemplaba dentro das súas instalacións: 

• Subestación, SET Gato, de tecnoloxía convencional de 30 kV - 132 kV - 220 kV con 2 transformadores de potencia instalados en 

intemperie, trifásicos e en baño de aceite, un de potencia de 80/100 MVA ONAN/ONAF e relación de transformación 30/132 kV e 

outro de potencia 200/220 MVA ONAN/ONAF e relación de transformación 132/220 kV. A subestación distribúese da seguinte 

forma: 

– Centro de seccionamento en celas de interior con 2 posicións de entrada das liñas colectoras do parque, 1 de saída e 1 posición 

de medida. 

– Parque de 30 kV situado en celas de interior en configuración de simple barra coa seguinte estrutura: 3 posicións de liña de 

entrada, unha do mencionado centro de seccionamento do PE Gato, outra do parque eólico Felga (IN408A 2017/19) e a terceira 

do parque eólico Penas Boas (IN408A 2018/35) (estes 2 últimos parques son obxecto doutros proxectos en fase de tramitación) e 

1 posición de saída, 1 de medida e 2 posicións de transformadores auxiliares. 

– Parque de 132 kV en intemperie en configuración de simple barra, con 3 posicións de liña, unha do antedito parque de 

30 kV anteriormente mencionado, outra da LAT 132 kV Friol-Gato (liña pendente de tramitación) coa enerxía procedente 

dos parques eólicos de Pena da Cabra (IN408A 2020/33), Monte do Cordal (IN408A 2018/33), Friol (LU-11/147-EOL) e Pena 

Ombra (IN408A 2017/40) e unha posición de transformador de potencia. 

– Parque de 220 kV de intemperie en configuración de simple barra, cunha posición de liña e unha posición de transformador de 

potencia. 

– No edificio tamén se situará o centro de control xunto coas comunicacións, proteccións e 2 transformadores de servizos 

auxiliares de tipo seco de 50 kVA e relación de transformación 30/0,42 kV. 

A división do proxecto industrial eólico en varios proxectos independentes responde a unha fragmentación artificiosa e indebida. 

Non se valora de maneira adecuada toda a infraestrutura industrial, a pesar do seu forte impacto. A construción da liña de 

evacaución, da que nada se sabe e que se tramita como un proxecto independente, implicará graves efectos sociais, ambientais e 

paisaxísticos, e o feito de tramitarse dun xeito independiente ao proxecto do parque eólico, supón un agravio para as familias 

afectadas dado que non se ten unha visión integral do proxecto do parque eólico. 

Non se somete a exposición pública conxunto co proxecto do parque eólico as infraestruturas asociadas e necesarias para a 

evacuación, vulnerando de tal xeito a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental. 

O artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación de produción as 

súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a 

transformación de enerxía eléctrica. 

A liña de evacuación do parque e as súas infraestruturas asociadas como a subestación é intrínseca ao proxecto, por tanto, 

debería analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. Estas infraestruturas resultan imprescindibles para a 

viabilidade e desenvolvemento do parque eólico debido ao cal se deben analizar pormenorizadamente os efectos e impactos de 

todas as liñas de evacuación. 

Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 

“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de 

transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”. 

A liña de evacuación do parque e todas as infraestruturas asociadas a este deberían analizarse en todo o procedemento de 

avaliación ambiental. Estas infraestruturas resulta imprescindible para a viabilidade e desenvolvemento do paque eólico Pena da 

Cabra debido ao cal se deben analizar pormenorizadamente os efectos e impactos de todas elas. 

A inclusión dos efectos e impactos desta liña de evacuación e da subestación incrementaría considerablemente a magnitude dos 

impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 

2.- Na área afectada polo proxecto existen outros parques eólicos e liñas de alta tensión de evacuación. Ausencia de 

avaliación ambiental acumulada e sinérxica da totalidade do conxunto das infraestruturas. 
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•  Codesas Fase II a un 1,1 km ao Oeste, con 25 aeroxeradores 

•  Codesas Fase I a un 3,3 km ao Suroeste, con 20 aeroxeradores 

• Pena Armada a un 5,8 km ao Leste, con 23 aeroxeradores 

• Friol a un 4,8 km ao Nordeste, con 7 aeroxeradores 

•  Careón a un 7 km ao Sueste, con 30 aeroxeradores 

• Abrente a un 7,8 km ao Noroeste, con 8 aeroxeradores 

•  Cova dá  Serpe a un 9,5 km ao Nordeste, con 12 aeroxeradores 

• Ampliación de  Cova dá  Serpe a 11,2 km ao Nordeste, con 12 aeroxeradores 

Pero ademáis cómpre ter en conta que a liña de evacuación e a subestación gardan estreita relación cos seguintes parques 

eólicos: 

 Parque eólico Gato 

 Parque eólico Penas Boas 

 Parque eólico Fontella 

 Parque eólico Seselle 

 Parque eólico Pena Ombra 

 Parque eólico Feás 

 Parque eólico Monte do Cordal 

O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación como aos 

animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta concentración de parques 

podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono da zona) e do efecto barreira. Neste último 

caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de conectividade ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Ley 

5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta lei, se manifesta o seguinte: 

“Para mejorar la coherencia y la conectividad ecológica del territorio, la Administración autonómica fomentará en su planificación 

ambiental la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que 

resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los impactos futuros del cambio climático.” 

En suma, cabe indicar a seguinte consideración, incluída no borrador da “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la 

conectividad y la restauración ecológicas” realizada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico na que se 

sinala que se debe perseguir a: 

“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, prioritariamente en aquellos 

parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes para la diversidad de aves y murciélagos y/o 

concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.” 

Ao anterior hai que engadir a presenza de aves e quirópteros (morcegos) en estado de perigo de extinción o vulnerables segundo 

o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) e/ou o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). 

En definitiva, o parque eólico Pena da Cabra e a súa infraestrutura de evacuación (obxecto doutro proxecto independente) non é 

compatible coa conservación dos corredores ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna. 

Os proxectos dos parques eólicos e as liñas de evacuación deben ser contemplados como un conxunto integrado nun mesmo 

proxecto. Non é de recibo sortear a través dunha máis que utilizada fragmentación, uns efectos  sinérxicos e  acumulativos 

ausentes nos estudos de impacto ambiental e nas declaracións de impacto ambiental.  

Cómpre resaltar o carácter unitario dos parques eólicos previstos, no sentido de que todos os seus elementos e instalacións 

deben contemplase desde unha perspectiva unitaria, desde os accesos e os propios aeroxeradores ata a liña de conexión dos 

parques no seu conxunto coa rede de distribución ou transporte de electricidade. Iso conleva, efectivamente, que non pode darse 

un tratamento separado a grupos de aeroxeradores de forma  artificiosa e tratalos como parques autónomos, ou duplicar 
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instalacións co mesmo fin, pois iso comportaría efectivamente unha fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, 

podería supoñer unha alteración da competencia ou unha  evitación de maiores esixencias ambientais. 

Non se valora a localización dos parques previstos e a súa continuidade física e tampouco se pondera que todos os parques 

compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade. Ao anterior hai que engadir outro dato 

adicional, que é que a consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos sinérxicos dos mesmos desde a 

perspectiva ambiental. 

A unidade do proxecto resulta así dos datos fácticos xa acreditados arestora en base aos anteproxectos presentados polas 

promotoras, como son a localización lindeira dos parques, dos elementos comúns como a liña de evacuación de electricidade 

etc... Por outra banda, a consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos desde o punto de vista do impacto 

ambiental, obviando unha análise do conxunto dos elementos implicados, sen que poida paliarse o defecto de concepción inicial 

cos estudos de sinerxias, limitado a determinados aspectos. Todos os parques proxectados teñen efectos acumulados sobre os 

mesmos elementos da paisaxe e a biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debe ser avaliado de forma 

conxunta para non incorrer nuns procedementos viciados desde o principio e nulos de pleno dereito, tal e como apuntan diversas 

resolucións xudiciais respecto diso. Ademais a cidadanía ten dereito ao acceso á información do conxunto e a recibir información 

relativa ao conxunto global e acumulado de todas as infraestruturas do proxecto industrial. 

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e que, por tanto, debe 

esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

3.- 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”. 

4.- 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.  
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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.  

Cómpre lembrar que o proxecto eólico prevé 6 aeroxeradores, 3.210 metros de viais e 4.759,00 m de gabias de cableado, ao que 

hai que engadir a futura liña de evacuación, os apoios e os accesos a estes. Por tanto, o impacto sobre os hábitats prioritarios e 

de interés comunitario é inasumible. 

Cómpre resaltar a importancia das turbeiras da Serra do Bocelo. Véxase: Formación de turberas en la Sierra de O Bocelo. 

Relación con las condiciones paleoambientales del holoceno Relationship between peat formatíon and holocene environment 

conditions in Sierra do Bocelo (NW Spain) TABOADA CASTRO, M. T.; AIRA RODRIGUEZ, M.]. Y DIAZ-FIERROS, F. 

5.- 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.  

6.- Prexuizos irreversibles para o Lobo e para a viabilidade da especie derivados da instalación das infraestruturas do 

parque eólico Pena da Cabra e a súa LAT de evacuación e demais infraestruturas asociadas (que se tramitan como 

proxectos independentes e ao marxe desta avaliación ambiental). Afección aos seus puntos de encame e puntos de 

encontro lobeiros. 

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Falla de avaliación por parte da promotora. 

Pero esta avaliación deberá ser previa á ubicación dos parques eólicos e avaliar os seus impactos sinérxicos e acumulados 

coa totalidade de parques e infraestruturas de evacuación xa instaladas e aprobadas e pendentes de execución na mesma área 

xeográfica. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. 

Polo tanto, antes de escoller o emprazamento do parque xa se debera  prever estes puntos de encame e de encontros lobeiros. O 

parque eólico Pena da Cabra e a súa LAT de evacuación e demais infraestruturas asociadas (que se tramitan como proxectos 

independentes e ao marxe desta avaliación ambiental) prevé a eliminación destes puntos de encontro e encame causando 

prexuizos irreversibles para a especie. Non se seguiron os criterios dos expertos que indican:  

“• 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, modificando a disposición 

das infraestruturas e alonxando estas dos puntos de encame e puntos de encontro das manadas de lobos.  

• 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.  

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 
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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.  

7.-Afección severa e irreversible á especies endémicas en perigo de extinción e vulnerable. 

Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz 

Hábitat 

Pasteiros pioneiros  vivaces, matogueira aberta, medios  empradizados e ocasionalmente bordos de camiños, polo xeral sobre 

chans de escaso espesor, formando parte das asociacións  Sagino merinoi- Plantaginetum  radicatae e  Ulici europaei- Ericetum  

scopariae, principalmente. 

Os  taxóns acompañantes máis frecuentes son: 

Centaurea  janeri  subsp.  gallaecica,  Carex  humilis, Anthyllis  sp.,  Phleum pratense  subsp.  bertolonii, Sagina  merinoi,  

Koeleria  crassipes,  Plantago  radicata, Seseli  montanum  subsp.  montanum, Erica cinerea, Erica  scoparia,  Ulex  europaeus  

subsp. europaeus,  Linum  bienne,  Filipendula  vulgaris, Bellis  sylvestris e  Potentilla  montana. Habita sobre substratos  

serpentínicos, sendo os tipos de roca máis frecuentes as  serpentinitas e  peridotitas. 

Categoría de conservación 

En perigo de extinción. 

 

 

 

Armeria merinoi (Armeria merinoi) 

Descrición 

Planta de follas basais lineares ou sublineares, planas. Brácteas externas máis longas e ovadas. Corola de cor rosada. Flores 

hermafroditas, polinizadas por insectos. 

Demografía 

A poboación é pequena, isto é debido a que o seu hábitat é moi específico. En determinadas zonas, as poboacións poderían estar 

en regresión ao evolucionar o seu hábitat cara a matogueiras ou prados. 

Hábitat 

Vive sobre substrato ultrabásico, xeralmente en solos encharcados temporalmente. 
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Distribución 

Endemismo galego. Poboacións localizadas na serra do Careón, ligadas ao afloramento serpentínico, e incluídas no LIC Serra do 

Careón. 

Estado de conservación 

Dada a súa escasa distribución ecolóxica, son moitos os factores que poden supoñer unha ameaza, como a construción de novas 

vías de comunicación, pastoreo ou a explotación forestal. Ademais disto, o avance da matogueira tamén supón unha ameaza de 

tipo biótico pola transformación do hábitat, o que termina desprazando a especie. 

Categoría de conservación 

En perigo de extinción. 

Nome común Armeria humilis subsp. odorata Nome científico Armeria humilis subsp. odorata Clase Plantas 

superiores Familia Plumbaginaceae 

 

 
 

Santolina melidensis (Santolina melidensis) 

Descrición 

Arbusto prostrado de ata 30 cm, con capítulos de flores amarelas. Talos vexetativos de leve pilosidade. Follas dimórficas, as 

adultas lobuladas e as xuvenís pinnatífidas. 

Demografía 

Aínda que a taxa de mortalidade é moi elevada na fase de establecemento das plántulas, a dinámica natural da poboación indica 

que unha alta porcentaxe dos individuos vexetativos se corresponde con xuvenís, polo que a poboación podería permanecer 

estable nos próximos años. 

Hábitat 



9 
 

Desenvólvese en solos de escasa fertilidade, relacionada coa abundancia de magnesio e o elevado contido en elementos tóxicos. 

Ademais, tamén coloniza solos removidos, como noiros de camiños ou canteiras. 

Distribución 

Endémica de Galicia. A súa única poboación coñecida localízase no límite entre as provincias da Coruña e Lugo (Santiso e Palas 

de Rei), dentro do LIC Serra do Careón. Citada en Basadre (Pontevedra), aínda que non foi localizada en prospeccións recentes. 

Estado de conservación 

A principal ameaza é a transformación do seu hábitat. Estanse transformando os seus hábitats en eucaliptais e prados. A 

transformación en prados é unha actividade moi agresiva para a especie, xa que incrementa a profundidade do solo, perdéndose 

con iso a natureza esquelética dos solos necesaria para o seu desenvolvemento. 

Categoría de conservación 

En perigo de extinción. 

Nome común Santolina melidensis Nome científico Santolina melidensis Clase Plantas superiores Familia Compositae 

 

Filipendula  vulgaris  Moench 

Filipendula  vulgaris  Moench é unha especie pertencente á familia das  Rosaceae. Esténdese de maneira nativa por  Eurasia, 

desde a Europa atlántica ata o  SW de  Siberia, e desde o  S de  Escandinavia ata o  N de África e os Azores. No  W de América 

do Norte hase  naturalizado tras ser levada para uso ornamental. Na Península Ibérica, onde se coñece en castelán como «Reina 

dos prados» ou « Saxífraga vermella», pódese atopar en boa parte da súa xeografía, aínda que é escasa cara ao  S (estando 

ausente no  SW, no SE e nas Baleares) e na Cornixa Cantábrica. En Galicia, ao contrario que outros lugares da Península, é unha 

especie rara que aparece en lugares moi concretos, como -entre outros- os chans  serpentínicos da Serra  do  Careón (A Coruña) 

ou en puntos de Becerreá (Lugo) e Ancares (Lugo), sempre asociada a chans básicos ou  ultrabásicos, escasos nunha 

comunidade de chans maioritariamente acedos. 
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Plantago  maritima  subsp.  serpentina ( All.)  Arcang. 

Plantago  maritima  subsp.  serpentina ( All.)  Arcang. é unha  subespecie (ou especie segundo outros autores) que pertence á 

familia das  Plantaginaceae. De distribución  submediterránea, pódese atopar desde a Península Ibérica ata a Península Itálica. 

Precisamente, na primeira esténdese esencialmente por E peninsular (estando ausente no máis árido SE), sendo máis 

abundantemente polo  NE, e, entre outros lugares moi puntuais do  N, por unha zona moi concreta de Galicia: a Serra  do  Careón 

(e algún monte adxacente), no  S da provincia da Coruña, lonxe do mar. Alí atopa uns chans  serpentínicos (aqueles compostos 

por produtos de alteración de certos  silicatos  magnésicos, especialmente  olivino,  piroxenos e  anfíboles), que son  alcalinos e  

arcillosos, moi apropiados para o seu crecemento, nos que soporta unha elevada concentración natural de metais pesados (Nin,  

Cr,  Cu) e unha baixa de  macroelementos básicos (Ca,  Na,  K,  P), situacións moi  limitantes para outras especies. 

 

https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ey_wypHE-v8WAbYmlaZa7IIJ11MQbG4M_-N55wVfh4R99ffMKlFCxgteO1nenekGs8cik_GOmqDViI7ilP4PRxSNgU4LS3kGPjw4ZVYGXqkW6DQMe84nAS5mak4LbTgCVMhX56aSJP8fiR-BzCpLSyzA=w1103-h735-no?authuser=0
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Centaurea janeri subsp. gallaecica (Centaurea janeri subsp. gallaecica) 

Descrición 

Especie de lonxitude entre 5-10 cm. Esta planta ten numerosos talos, simples e ascendentes. As follas superiores teñen forma 

lanceolada, con bordo enteiro e simple; as inferiores son pecioladas. As flores de cor rosa-violácea encóntranse formando 

capítulos solitarios. 

Reprodución 

Especie entomófila. 

Hábitat 

Vexetación endémica que se desenvolve sobre zonas serpentinizadas. Estas plantas medran en lugares onde a infertilidade do 

solo é elevada, por isto cobran grande interese. 

Distribución 

Trátase dun endemismo exclusivo de Galicia. Atópase na área serpentínica do centro de Galicia, na comarca de Melide (A 

Coruña). 

Estado de conservación 

Na zona é relativamente abundante. O hábitat en que se encontra esta especie presenta en xeral un aceptable estado de 

conservación. Tamén está considerada como vulnerable no AFA/Lista vermella. 

Categoría de conservación 

Vulnerábel. 

Nome común Centaurea janeri subsp. gallaecica Nome científico Centaurea janeri subsp. gallaecica Clase Plantas superiores 

Familia Asteraceae 

 

 Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. 

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 
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1. No seo da Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial de Galicia inclúese o Catálogo galego de especies 

ameazadas, que se configura como unha sección da devandito listaxe. O contido deste catálogo desenvolverase 

regulamentariamente. 

2. O Catálogo galego de especies ameazadas incluirá, cando exista información técnica ou científica que así o aconselle, as 

especies,  subespecies ou poboacións de competencia autonómica conforme ao previsto no artigo 4 que, achándose ameazadas, 

requiran medidas de protección específicas. Estas especies ameazadas clasificaranse nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

Incluiranse nesta categoría aqueles  taxones ou poboacións cuxa supervivencia é pouco probable se persisten os factores 

causantes da súa actual situación. 

Dentro desta categoría procede declarar unha especie en situación crítica cando do seguimento ou avaliación do seu estado de 

conservación resultase que existe un risco inminente de extinción. 

b) Vulnerable. 

Incluiranse nesta categoría aqueles  taxones ou poboacións que corren o risco de pasar á categoría anterior nun futuro inmediato 

se os factores adversos que actúan sobre eles non son corrixidos. 

3. A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación de competencia autonómica, conforme ao previsto no artigo 4, no 

Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e 

da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de especies ameazadas, na mesma categoría ou na 

categoría superior á que tivesen no primeiro. 

4. Decláranse de utilidade pública e interese social, para os efectos do previsto na lexislación sobre expropiación forzosa, as 

obras necesarias para a conservación das especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, especialmente as que 

teñan carácter de emerxencia e urxencia, segundo os casos. 

Artigo 95. Efectos da inclusión no Catálogo galego de especies ameazadas. 

1. Ademais dos efectos previstos no artigo 93, a inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación no Catálogo galego de 

especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

a) A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación na categoría de «en perigo de extinción» conlevará, nun prazo máximo 

de tres anos, a adopción dun plan de recuperación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para restablecer as 

poboacións naturais a un estado que limite o seu risco de extinción. 

b) A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación na categoría de «vulnerable» conlevará a adopción, nun prazo máximo 

de cinco anos, dun plan de conservación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para preservar, manter e restablecer as 

poboacións naturais facéndoas viables. 

2. Os plans de recuperación e conservación fixarán medidas de conservación e instrumentos de xestión, específicos ou integrados 

noutros plans, que eviten as afeccións negativas para as especies. 

3. Para aquelas especies,  subespecies ou poboacións que comparten os mesmos problemas de conservación, hábitats ou 

ámbitos xeográficos similares poderán elaborarse plans que comprendan varias especies,  subespecies ou poboacións 

simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

4. Os plans de recuperación ou conservación ou os plans integrais das especies,  subespecies ou poboacións que vivan 

exclusivamente ou en alta proporción nalgún dos espazos naturais protexidos incluídos na Rede galega de espazos protexidos ou 

en áreas protexidas por instrumentos internacionais poderán integrarse nos seus correspondentes instrumentos de planificación. 

5. A realización ou execución de calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable a especies 

incluídas nos anexos II ou IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, que fosen 

catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción unicamente poderase levar a cabo cando, en 

ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública, as relativas a 

consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese 

público de primeira orde. A xustificación do plan, programa ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas 
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compensatorias levará a cabo conforme ao previsto no artigo 84.3, salvo polo que se refire á remisión das medidas 

compensatorias á Comisión Europea. 

8.- Afección severa á Paisaxe, ao turismo e ao patrimonio cultural e arqueolóxico. A descontextualización do patrimonio 

cultural. 

O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. Existe unha afección importante e irreversible para o Camiño de Santiago. 

Contrariamente ao que se indica no estudo existen indicios máis que evidentes e razoables da existencia de máis patrimonio 

arqueolóxico. Pero ademáis, e posto que estamos a falar dunha área xeográfica de moitos regos, regatos e ríos, existen un bo 

número de pontellas nos portos existentes para o cruzamento dos ríos, canles, batáns, muíños de maquía, portos e muíños. Un 

sinfín de patrimonio vencellado á grandeza dos recursos hídricos da zona de afección do proxecto e obviado pola mercantil 

promotora. 

En Toques conflúen os Montes de  Bocelo e A Serra  do  Careón. Os Montes de  Bocelo co seu punto máis alto no Pilar (vértice  

xeodésico) a 801 metros sobre o nivel do mar. Estes montes ademais delimitan as concas fluviais dos ríos Ulla e Tambre. 

Nestes montes existen restos  megalíticos importantes e sitúanse nos  concellos de Sobrado dos Monxes, Toques e Boimorto. 

Dolmen Forno dos Mouros: é un dos máis rechamantes e mellor conservados de Galicia. Este tipo de construcións eran 

frecuentes nesta zona, do mesmo xeito que outros símbolos funerarios cos que honraban aos mortos os antigos poboadores. No 

verán do ano 2009, algúns arqueólogos estiveron ao restaurar e eliminando as vigas de ferro que suxeitaban a laxa do teito. O 

resultado tras esta actuación levada a cabo co máximo de rigor científico. Monumento sepulcral datado no III milenio a.  C., é unha 

estrutura  megalítica con cámara  poligonal formada por unha lousa horizontal sostida por sete piares (ortostatos). 

Pena dá Moura: están formadas por unha roca  granítica asentada sobre unha base de  gneis que demostra a erosión á que se 

viu sometido a contorna. Está acompañada por outras tres rocas de menor tamaño que aparecen apoiándose unhas noutras, 

posiblemente debido a desprazamentos ou  resquebrajamientos, formando unha especie de arco. A roca maior ten unha altura 

superior aos 11 metros e aparece rachada na súa metade. Estas rocas están perfectamente redondeadas onde o misterio e a 

lenda sobre a súa orixe está presente na cultura local na cal se di que foron postas alí pola man do home. Ao redor de Pena dá 

Moura existen lendas variadas.  Un pouco máis arriba destas rocas, no punto máis alto pódese observar unhas vistas excelentes 

desta zona, ao lonxe Sobrado dos Monxes. 

Río Furelos: En Melide hai unha preciosa área recreativa atravesada por este río. Ten o seu nacemento preto do Marco dás Pías 

en Santa María de Toques a 700 metros altitude sobre o nivel do mar como confluencia de dous ríos (Rego de Porto Salgueiro e 

Rego  Salgueira). É un afluente pola marxe dereita do río Ulla. A partir da fervenza chámase río Furelos. As augas realizan un 

salto de 40 metros, de gran beleza. Estaba preciosa pola cantidade de auga, despois de tantas choivas. Á beira está o  Muiño dá  

Fervenza de recoñecido prestixio na a comarca polo seu moído de calidade en tempos pretéritos. 

Un percorrido fenomenal de 15 quilómetros utilizando como base de referencia o Roteiro dos  Megalitos e algún tramo do Roteiro 

da  Fervenza de Brañas e o Roteiro das Sete Fontes. 

Montes do Bocelo: 

Da súa importancia ecolóxica fala o feito de formaren a divisoria entre as concas do río Ulla e o río Tambre. A máxima altura é o 

Pico do Pilar, preto de Santa Eufemia do Monte de 803 metros. O seu subsolo é de mica negra e cando aflora forma 

espectaculares bolos como a pena da Moura. 

Existen importantes vestixios do megalitismo como o dolmen de Forno dos Mouros así como da cultura castrexa (castro da 

Graña). Nas súas inmediacións atópase a lagoa de Sobrado e a fervenza do río Furelos. Moi preto atópase tamén a igrexa de 

Santo Antoniño de Toques, capela de estilo prerrománico, nunha paraxe de notable beleza. 

A promotora obvia o impacto sinérxico sobre o patrimonio da totalidade dos parques eólicos e as súas infraestruturas de 

evacuación. 
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Serra do Bocelo 

 En relación ao patrimonio cultural e a súa descontextualización derivada do parque eólico Pena da Cabra, a súa 

liña de evacuación e os demais parques do mesmo ámbito xeográfico: 

Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados polo Reino de 

España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos Bens Culturais, Patrimoniais e 

Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público derivado da súa utilidade pública de máxima 

prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 

Pero a súa vez, é deber  inalienable por parte dos Poderes Públicos de protexer o contorno, ámbito, contexto, escenario ou 

ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo central repetido pola lexislación 

e os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o  patrimonio (Pose & Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a 

abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas de 1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 

1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio 

Arquitectónico de 1975 do Consello de Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 

1978, a Convención de Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 

2005. 

Non cabe pois descontextualizar o patrimonio cultural nin desvencellalo da paisaxe como se fai no estudo de impacto ambiental. 

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar  

9.- Afección sever á Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 
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A declaración da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo supón unha oportunidade para mellorar a xestión 

ambiental do territorio e para contribuír á conservación dos seus espazos naturais máis valiosos así como doconxunto do seu 

patrimonio. Inzar parques eólicos dentro e fóra da Reserva non é o obxectivo da Unesco nin destas reservas. 

As Reservas da Biosfera son territorios cuxo obxectivo é harmonizar a conservación da diversidade biolóxica e cultural e o 

desenvolvemento económico e social a través da relación das persoas coa natureza. Establécense sobre zonas ecoloxicamente 

representativas ou de valor único, en ambientes terrestres, costeiros e mariños, nas cales a integración da poboación humana e 

as súas actividades coa conservación son esenciais. 

As Reservas son tamén lugares de experimentación e de estudo do desenvolvemento sostible. Deben cumprir tres funciones 

básicas: 

 conservación da biodiversidade e dos ecosistemas que conteñen, 

 desenvolvemento das poboacións locais, e 

 unha función loxística de apoio á investigación, á formación e á comunicación. 

Para o cumprimento destas funcións as Reservas da Biosfera deberán contar con tres tipos de zonas: 

Estrutura dunha reserva da  biosfera: 

 unha ou varias zonas núcleo, cuxa principal función é a conservación; 

 unha ou varias zonas  tampón que  amortigüen os efectos das accións humanas sobre as zonas núcleo, e 

 unha zona de transición, onde se promovan actividades económicas sostibles para favorecer o desenvolvemento 

socioeconómico das poboacións locais.             

Aínda que de forma diferenciada, todas as zonas deben contribuír ao cumprimento de todas as funcións da reserva. 

A atención céntrase en desenvolver modelos para a sustentabilidade mundial, nacional e local, e para que as Reservas da 

Biosfera sirvan de lugares de aprendizaxe onde os  decisores políticos, as comunidades científicas e de investigación, os 

profesionais da xestión e os colectivos implicados traballen en conxunto para converter os principios globais de desenvolvemento 

sostible en prácticas locais apropiadas. Por iso, a implicación da comunidade local é indispensable para que unha Reserva da 

Biosfera poida cumprir coas múltiples facetas que caracterizan a esta figura. 

O que non é en absoluto sustentable é promover e implantar parques eólicos de forma indiscriminada en lugares e espazos de 

alto valor ambiental como é o caso deste parque. 

10.- 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:  

Existe unha afección severa ao conxunto de cauces da área e afección do proxecto con impactos sobre brañas, humidais, fontes 

e nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto eólico e parte da súa infraestrutura de 

evacuación, afección severa e irreversible obviada pola mercantil promotora. 

A Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, insta os 

estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan primordial importancia para a fauna e a 

flora silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal e continua (como os ríos coas súas correspondentes 

ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou polo seu papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os 

soutos) resultan esenciais para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

Na lexislación española, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. BOE 299, 14/12/2007 

(Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de extensión e configuración 

variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta funcionalmente espazos naturais de singular 

relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio 

xenético entre poboacións de especies silvestres ou a migración de  especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3). 

A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal imposto polos 

Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos corredores ecolóxicos como 

elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como zonas núcleo de biodiversidade, 



16 
 

representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que, sen ser designadas legalmente baixo unha figura 

de protección, manteñen unha elevada biodiversidade. 

Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e mariños), son 

os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun gran número de especies 

silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes (terrestres,  semiterrestres, acuáticos), 

servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no 

espazo litoral e mariño. 

O concepto de corredor fluvial vai aparellado ao propio concepto de río, que representa moito máis que unha simple masa de 

auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o río na súa canle de estiaxe, a 

vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta vexetal asociada. 

Os corredores fluviais, ademais do seu valor ecolóxico intrínseco, cumpren dúas funcións fundamentais, como conectores 

ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos. 

Respecto ao valor ecolóxico, os corredores fluviais albergan ecosistemas asociados ao río tanto acuáticos como terrestres e de 

interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio para moitas especies 

vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola función fundamental de  conectores ecolóxicos 

entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor ambiental  territorialmente afastadas. Esta función reviste 

unha especial importancia ao atoparse moi  fragmentados os ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. 

Neste contexto, os corredores fluviais representan os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para 

interconectar poboacións de seres vivos que doutra maneira quedarían illadas. 

Finalmente, no seu papel de reguladores hidrolóxicos actúan como  laminadores do caudal e das cargas de sedimento que 

arrastra o río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados e recargando os acuíferos. 

Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos estuarios e augas costeiras, cos consecuentes 

beneficios ecolóxicos e económicos asociados.  

 Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do proxecto: 

Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos como as Brañas de Melide, o humidal do 

rego Furelos, As Lagoas, Brañas de Santa María…etc. 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. 
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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. 

 
11.- 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 Pena da Cabra e as súas infraestruturas asociadas 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: 

“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: 
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“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 do parque eólico Pena de 
Cabra e a súa LAT de evacuación e demais infraestruturas asociadas (que se tramitan como proxectos independentes e ao marxe 
da avaliación ambiental deste proxecto). 

As infraestruturas do parque eólico Pena da Cabra e a súa liña de evacuación, que se tramita de forma indepentente e ao marxe 
da avaliación ambiental deste proxecto, resultan incompatibles 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. 

12.- Non se avalía de maneira obxectiva a alternativa 0 en relación a tódolos aspectos ambientais e sociais. 

No apartado b do artigo 35 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental determinase que o estudo de impacto ambiental ha de incluír o 

seguinte: 

“Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus características 

específicas, incluida la alternativa 0, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución 

adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.” 

No Anexo VI de dita lei sinálase, así mesmo, a seguinte consideración: 

“Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos pertinentes de la situación actual del 

medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en 

la medida en que los cambios naturales con respeto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo 

razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos.” 

Deste xeito, a descrición da alternativa 0 centrase na renuncia dos efectos positivos do desenvolvemento do parque eólico, sen 

analizar os efectos positivos de ditas coberturas e usos do solo. 

Non se fala da afección sobre a calidade de vida dos residentes da contorna do parque, nin do consumo de recursos ou a non 

emisión de residuos que se evitarían coa non execución do plan. Para este escenario, o estudo de impacto centrase no aforro de 

combustibles fósiles na produción enerxética, e polo tanto aforro de emisións de CO2, pero esquecese da gran importancia dos 

sumidoiros de carbono forestais e agrícolas citados no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030 ou no 

Acordo de París. 

13.- Afección moi severa e danos irreversibles para as familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais 

afectados: 

Castro de Lobos 

Moruxosa 

Cima de Vila 

Pousada  

Paio 

Regas 

Grandamea 

Campo 

Grañas 

Cabanas 

Casa do Couso  Os Curros A Morcegueira 

Cómpre ter en conta que o parque eólico Pena da Cabra apenas dista 800 metros do parque eólico Codesas (Fase I e Fase II), 

que conta con 45 aeroxeradores, e que estes núcleos sofren xa as consecuencias do acúmulo de macromuíños nas proximidades 

das súas casas. O Pena de Cabra incrementará non só o feísmo paisaxístico senón que incrementará todos os demais impactos 

ambientais e sobre o benestar e a saúde das persoas, producindo un inexorable éxodo rural, que debe ser o que pretenden ao 

inzar de muíños e de forma indiscriminada en calquer monte de Galicia deixando as aldeas sen horizonte e sen importarlle nin o 

máis mínimo o benestar e a saúde das familias dos núcleos rurais afectados. 
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NÚCLEOS RURAIS E FAMILIAS ESPECIALMENTE AFECTADAS POLOS EFECTOS ACUMULADOS DOS IMPACTOS DOS 

PARQUES EÓLICOS 

14.- 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”. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 
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O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da declaración de utilidade pública, en concreto, da necesidade 

de urxente ocupación que iso implica, da autorización administrativa de construción, do estudo de impacto ambiental (EIA) e o 

proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Pena de Cabra, nos concellos de Toques e 

Sobrado (expediente IN408A 2020/33), DOG Núm. 241, de17 de decembro de 2021 e a non construción do parque eólico Pena 

de Cabra pola invalidez do estudo de impacto ambiental, do proxecto sectorial e do proxecto de execución. 

Toques, 16 de xaneiro de 2022 

 

 

 

Asdo.-__________________________ 

 

 


