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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGIA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Paseo de la Castellana, 160 - Madrid 28071 

 

Asunto: Proxecto da central hidroeléctrica reversible Xistral de 936 MWE, no Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo e Xove (Lugo). Nº 
de Expediente: 20210509. Código de avaliación ambiental: 20210509. Código para o Órgano Substantivo: CHIDR-044. 

 

D./Dª. __________________________________________________________ con DNI. Nº. ____________________ e con domicilio 
en ____________________________________________________________, municipio de ____________________, provincia de 
_________________________, teléfono ______________, email: _________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do documento de inicio do proxecto da Central hidroeléctrica reversible Xistral de 936 MWE, no Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo e 

Xove (Lugo). Nº de Expediente: 20210509. Código de avaliación ambiental: 20210509. Código para o Órgano Substantivo: CHIDR-044, 

por medio do presente escrito presenta as seguintes ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA CATRO CAUCES FLUVIAIS. ELIMINACIÓN DO REGO RECARÉ, ELIMINACIÓN 

DUN REGO INNOMINADO, ELIMINACIÓN DO REGO VILACAMPA E DANOS IRREPARABLES PARA O RÍO BAO.  

Como se aprecia nas imaxes seguintes, obtidas do anteproxecto presentado pola promotora, o rego Vilacampa desaparece debaixo da 

balsa de almacenamento superior ao igual que outro rego innominado que tributa no rego das Balsadas. O almacenamento superior 

prodúcese na paraxe do Chao da Barcia, un val fluvial que beneficia a construción da balsa de almacenamento pola súa forma en V, 

que desaugaría se for preciso, a un cauce innominado que tributa no rego das Balsadas. E é que ubícase nun área de riqueza en 

recursos hídricos, brañas e turbeiras, vaguada e divisoria de augas, con un alto valor ecolóxico e ambiental. 

Como se pode ver tamén nas imaxes do proxecto, o rego Recaré queda debaixo da balsa de almacenamento inferior. Procederíase así 

a eliminación e desaparición de alomenos tres cauces. 

Por outra banda, o río Bao do que é afluente o rego Recaré ficaría debaixo do terraplén da balsa de almacenamento inferior. É de 

extrema gravidade que a mercantil promotora presente un proxecto como este con un alto custo ambiental e que xeraría no caso de 

executarse importantes prexuizos aos recursos hídricos e ao medio ambiente. 
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Nesta imaxe xa se aprecia como o cauce do río Bao non presenta a continuidade actual. 
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O rego de Vilacampa nace na paraxe dos Regos (chamada así por se orixe do nacemento de varios cauces), na ladeira do Penido 

Novo (771 metros), en plena Serra do Xistral.  A Serra do Xistral forma parte da Rede Natura 2000. Nesta serra tamén nace o rego das 

Balsadas, o rego da Silvosa, o rego de Penido Novo, o rego de Pedrouzos, a Fonte do Curro…etc. 

O rego de Vilacampa no seu traxecto pasa polos núcleos da Abelleira, O Tarreo da Corte e conflue na Azoreira co rego da Silvosa. 

Continua pola paraxe do Muíño (e ésta unha área rica en muíños fariñeiros de gran importancia patrimonial). No núcleo do Río Cabreiro 

únese co rego da Guinda, que nace nos Montes dos Cabaleiros. Logo continua o seu percorrido polos núcleos da Revolta e o Machuco, 

A Ventosa e Augarrío para tributar no rego Ferreira. Neste último tamén tributa o rego das Hortas que nace a 720 metros no Pau da 

Vella. Tras recoller as augas destes cauces o rego da Ferreira continúa o seu traxecto atravesando o núcleo do mesmo nome, A 

Ferreira, ata tributar abaixo de Vilaúde e da Pontenova no río do Ouro. 

Eliminar o río Vilacampa implica eliminar boa parte da cunca hidrográfica do Valadouro. No río do Ouro tamén tributa o rego de Recaré 

e o río do Bao. 

Indica a mercantil promotora que o almacenamento inferior localízase na base do Monte da Granda do Bao, ao sur de Ferreira, entre o 

Valadouro e Alfoz. Ademais de destruir o monte indicado coa construción da balsa, a creación desta realízase sobre chans adicados á 

agricultura e á gandeiría e por tanto, de especial aptitude agropecuaria. 

Cómpre lembrar que a balsa do almacenamento inferior non é unha cuestión baladí. O anteproxecto contempla unha balsa dunha altura 

próxima aos 20 metros, con un terraplén de case 4 hectómetros cúbicos (4.406.041 m3) e un volumen de almacenamento de case 11 

hectómetros cúbicos (10.712.223 m3). Tanto as remocións de terra como o impacto das obras son bastante importantes. A afección a 

vexetación de riberira considérase irreversible pola súa eliminación. 

A paradoxa está en que prevé unha captación inicial de auga para o enchido en dous anos de 10.712.223 metros cúbicos ou case 11 

hectómetros cúbicos, como xa se indicaba anteriormente e con unha tasa de reposición anual da auga de case 10 hectómetros cúbicos 

de auga (9.069.874 m3). Segundo a promotora esta reposición sería consecuencia das perdas por evaporación, pero é que 

prácticamente está repoñendo case a mesma capacidade inicial de enchido e incluso máis do previsto como volúme útil, isto é 

8.444.311 m3. Ao hai que engadir a auga dos cauces que ficarían debaixo das balsas e que se ignora como afectaría a seguridade e 

estabilidade destas. En canto que corredores ecolóxicos que garanten a conectividade dos ecosistemas os cauces fluviais deben 

manterse nun estado de conservación favorable e máis se temos en conta a especial conexión que neste caso manteñen coa Rede 

Natura 2000 e a necesaria coherencia desta. 

Polo que se deduce do anteproxecto o terraplén da balsa inferior invade a zona de policía do río Bao e preocupa moito ver nas imaxes 

como incluso desaparece a continuidade do propio río, sin que a promotora explique que pasa con este cauce, que é un dos máis 

importantes afluentes do río Ouro. 

O río do Bao nace no Campo da Sabugueira a 450 metros de altura aproximadamente. Ao longo do seu percorrido recibe as augas do 

rego do Penido Novo, do rego Paredes e do rego da Onza, á altura do Sisto (onde se prevé a instalación da subestación). Ao longo do 

seu percorrido atravesa o núcleo da Veiga, pasa polos núcleos de Suaigrexa, Camonde, Cabanas ata confluír co rego de Recaré. No 

seu tramo final continua pola Ponte do Vao e Xordelo ata tributar no río Ouro. 

O rego de Recaré nace ao pé dos Picos. Atravesa os núcleos de Mercurín, O Catadoiro e Fornos en dirección a Casasvellas. Tributa no 

río Bao aos pés do Monte da Granda do Bao. 

Ademais da severa afección á vexetación e ribeira o anteproxecto deriva a auga do río Ouro ata unha estación de bombeo ubicada 

entre os núcleos de Painzás, A Manciñeira e O Leirado, con afección severa á vexetación de ribeira. 

Como conclusión o anteproxecto contempla a derivación e bombeo da auga do río Ouro cara unha estación de bombeo que a 

conducirá á balsa inferior. Sen embargo, na realidade o que se deduce é que eliminan o rego de Vilacampa coa balsa superior que 

prevén instalar nunha braña e zona de turbeiras e o rego Recaré coa balsa inferior. Coa construción da balsa inferior destruen a base 

do Monte da Granda do Bao e terreos de especial aptitude agrícola e ademáis non queda moi claro que é o que ocorre co río do Bao, 

posto que ao ser ocupado polo terraplén da balsa inferior semella que tamén se elimina, xa que non existe continuidade do mesmo. 
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Imaxe da confluencia do rego Recaré co Río Bao e o percorrido deste ata a tributar no río Ouro. 

 

Terras de especial aptitude agraria, na área de localización da balsa inferior 

SEGUNDA.- AUSENCIA DA CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA DOS CAUCES DA ENTORNA. 

O descoñecemento dos recursos hídricos por parte da empresa promotora é patente ou alomenos estos resultaron obviados no 

anteproxecto. 

O río  Ouro pertence á vertente cantábrica. Nace na Serra do Xistral, na parroquia de Pereiro, municipio de Alfoz, a uns 800 metros de 

altitude e desemboca en Fazouro, municipio de Foz. Ten un percorrido de 20 quilómetros e forma o límite natural entre os dous 

municipios que forman o chamado  Val  do  Ouro e Alfoz. 

No seu parte alta predominan os rápidos e augas claras con abundantes troitas comúns, de pequeno tamaño. A medida que chega ao 

val, o río alárgase e as súas augas discorren máis lentas, dando lugar a  meandros, longas  táboas e pozos. No seu parte baixa 

(parroquias de Val de Ouro e Fazouro) pescarse o reo, especie que todos os anos remonta o río procedente do mar para  desovar. 
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No ano 2008 prodúcese unha inundación que afecta os municipios de Alfoz e Val de Ouro causando atascos tendo que cortar as 

principais estradas que se viron desbordadas polo caudal do río. 

O seu caudal é moi irregular ao longo do ano e escaso nas épocas de seca, polo que son moi importantes as aportacións que recibe do 

gran número de ríos e regos que tributan nel, ao longo do seu percorrido. 

Incluso a  Subestación CHR Xistral implica afeccións para os recursos hídricos.  O anteproxecto prevé localizar a SET  CHR  XISTRAL 

400  kV no termo municipal do  Valadouro, no polígono 61, parcela 12 e no polígono 71, parcelas 64, 65, 66, 67, 70, 72 e 9023, na 

provincia de Lugo. Existe unha liña de evacuación moi preto con un impacto paisaxístico e ambiental importante. 

A SET prevé unha afección severa ao rego Onza, ao Batán e á fonte da Pía na parroquia de Sta. Cruz, no Valadouro. As augas do rego 

Onza eran aproveitadas pola minicentral de Canedo. O rego do Penido Novo nace na Fonte Bebedoiros, no lugar Pedrouzos na 

parroquia de San Tomé de Recaré, Polígono 64 Parcela 256. O rego da Onza, afectado pola SET, confúndese en parte co anterior. O 

rego de Paredes bifúrcase dando lugar ao rego da Onza e ao rego do Valadouro. 

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, 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 
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rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos estuarios e augas costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos 

e económicos asociados.  

TERCEIRA.- 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. Ademais as infraestruturas do proxecto 

aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas como pode ser a balsa superior da Central. 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 dos vasos e do túnel 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 e infraestruturas hidroeléctricas 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 das 

infraestruturas industriais sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, provoca a desaparición dos valores naturais destes. A 

apertura de viais, as cimentacións, as gavias de cabreado, a construción das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os 

centros de transformación 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 

proxectos industrais no seu ámbito xeográfico non é a solución adecuada para contribuír ao cambio climático. 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 enerxéticas, pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos 

ecosistémicos. 

CUARTA.- 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.  



7 
 

O proxecto afecta de forma severa a ZEC Monte  Maior (ES1120009), Río Landro (ES1120012), Río  Ouro (ES1120013), Serra  do  

Xistral (ES1120015), Ría de Foz-Masma (ES1120011) e Costa dá Mariña Occidental (ES1120017) e as  ZEPA Costa dá Mariña 

Occidental (ES0000372) e Espazo mariño de Punta de  Candelaria- Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (ES0000495). 

Serra do Xistral 
Código ZEC 

ES1120015 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de 

importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

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

As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro. 
Superficie 

22.964 ha. 
Situación 

Extensa área montañosa do norte e noroeste da provincia de Lugo, penetrando levemente polo oeste na provincia da Coruña. Pertence 

ás comarcas da Mariña Central, A Mariña Occidental, A Terra Chá e Eume. Localidades de referencia: Ourol, Ferreira, A Seara, 

Mondoñedo, Abadín, Muras, As Pontes de García Rodríguez. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Xistral, de 22.964 ha. 
 Reserva da Biosfera "Terras do Miño”. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

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

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020 ß 
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

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

6230 ß 
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da 
Europa continental) 

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

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 
a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

7110 ß Turbeiras altas activas 

7120   Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural 

7130 ß Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7130   Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Terras_do_Minho.html
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do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180 ß Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 

91D0 ß Turbeiras boscosas 

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

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Elona quimperiana 
  

Sphagnum pylaisii Euphydryas aurinia   

Trichomanes speciosum Geomalacus maculosus   

Woodwardia radicans Lucanus cervus   

  Margaritifera margaritifera   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta monticola Miniopterus schreibersii 

Lacerta schreiberi Myotis myotis 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

Río Ouro 
Código ZEC 

ES1120013 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de 

importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

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

Foz, O Valadouro, Alfoz. 
Superficie 

109 ha. 
Situación 

Na liña costeira da provincia de Lugo, entre as localidades de Foz e Burela, pertence é comarca da Mariña Central. Localidades de 

referencia: Fazouro, Foz, Ferreira, A Seara. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Ouro”, de 109 ha. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

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

1130   Esteiros 

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

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
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baixamar 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

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

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea 
fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

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

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

2190   Depresións intradunales húmidas 

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

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

3270   
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e 
de Bidention p.p. 

4030   Queirogais secos europeos 

4040 ß Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans 

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

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

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 
a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

7220 ß Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou 
do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

8330   Furnas mariñas 

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

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

  Geomalacus maculosus Chondrostoma polylepis 

  Lucanus cervus Petromyzon marinus 

  Margaritifera margaritifera Salmo salar 

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 

Lacerta monticola Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  
Afección significativa e danos irreversibles a outros espazos protexidos: 

 Reservas naturais fluviais 

Río Cobo  ES014RNFL000000002  
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Río Ouro  ES014RNFL000000009  

Río Ouro Zona Rego da Furna  ES014RNFL000000001  

Río Ouro Zona Rego das Candelas  ES014RNFL000000009  

Río Masma. Zona Masma  ES014RNFL000000007 y ES014RNFL000000008 

 Zonas protexidas de auga potable 

ES014MSBT014-015  Ortegal - A Mariña  

ES014MSBT014-012  Eume  

ES014MSBT014-016  Ribadeo-Valdouro 

 Reservas da Biosfera 

Reserva de la Biosfera Terras do Miño 

QUINTA.- Vulneración flagrante da Lei 7/2012, de 28 de xuño de montes de Galicia. Eliminación da multifuncionalidade do 

monte.  

O uso predominante na área de afección do proxecto é o uso forestal e agro –gandeiro. 

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 central hidroeléctrica 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 infraestruturas enerxéticas 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 enerxético previsto e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada polas infraestruturas, 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”.  

O proxecto da central hidroeléctrica e as súas infraestruturas asociadas elimina de forma irreversible a funcionalidade do monte, das 

terras agrícolas e implica afeccións irreversibles aos recursos hídricos. 

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

Exposición de motivos 

O monte, ademais da importancia económica e social referenciada en Galicia, ten unha función medioambiental que se recoñece e 

acrecenta progresivamente. A relación da sociedade galega co monte evolucionou considerablemente desde o último terzo do século 

pasado, xerando unha nova configuración baseada na esixencia do desenvolvemento sustentable e do aproveitamento racional dos 

recursos forestais. Así, os bosques aparecen como un elemento básico da estratexia ambiental como reservorios e depósitos de 
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fixación de carbono, que chegan a fixar hoxe máis de 42 millóns de toneladas, o que os converte en piares fundamentais para o 

cumprimento dos compromisos adquiridos no protocolo de Quioto. 

Ademais, unha parte significativa dos montes galegos, predominantemente veciñais en man común, están incluídos na Rede 

Galega de Espazos Naturais Protexidos, o que revela a importancia dos bosques galegos no mantemento da riqueza e da 

biodiversidade da nosa flora e da nosa fauna, así como o papel tan importante que os montes desempeñan na protección do solo, da 

paisaxe, dos sistemas hidrolóxicos e de todos os ecosistemas que as formacións arbóreas albergan. Con este fin, regúlase na Lei de 

montes de Galicia unha serie de actuacións tendentes a previr e reducir a degradación do monte e a fomentar a súa restauración, 

dirixidas a paliar a sobreexplotación de determinados recursos, condicionando e preservando a masa forestal ante as actividades de 

índole extractiva, as urbanizacións, as áreas industriais e os trazados de grandes infraestruturas, e afondando no concepto de xestión 

sustentable e, especialmente, no manexo forestal responsable. 

O monte é, ademais, un espazo que determina a paisaxe e a identidade da nosa comunidade, ao tempo que ten un compoñente 

social de recreo, de lugar de encontro, lúdico e de gozo dos cidadáns. A lei trata de compatibilizar a funcionalidade medioambiental, 

social e estética do monte, cuxos beneficios intanxibles son aproveitados por toda a sociedade, e uns lexítimos beneficios directos que 

corresponden aos seus titulares. De aí que a lei persiga, como un dos seus obxectivos fundamentais, adaptar a realidade forestal 

galega ás esixencias, cada vez maiores, dunha sociedade, madura e moderna, como a de Galicia, que debe cohonestarse cos dereitos 

á percepción de rendas, froitos e utilidades dos propietarios forestais e dos silvicultores. 

Artigo 5. Función social dos montes 

1. Os terreos forestais galegos constitúen un recurso estratéxico que deberá contribuír ao desenvolvemento socioeconómico de 

Galicia, xerando rendas e emprego na Comunidade Autónoma mediante un aproveitamento sustentable dos seus recursos e servizos. 

2. Os montes desenvolven unha función social relevante, nos termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes. 

3. A consellaría competente en materia forestal promoverá a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais para fins sociais, 

educativos, ambientais e recreativos, compatibilizados coa súa potencialidade e utilización forestal. 

4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das masas forestais, segundo os criterios de xestión forestal sustentable e o 

disposto nesta lei, son de interese público, sen prexuízo do réxime da propiedade. 

E cómpre ter moi en conta o artigo 4 da Lei 43/2003, que indica: 

“Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. 

Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos 

naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección 

del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos 

fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje. 

El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones 

públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento”. 

Polo tanto, 
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O uso forestal e a funcionalidade actual dos montes afectados pola infraestrutura de Central hidroeléctrica e a súa liña de 

evacuación PREVALECEN sobre o uso previsto no proxecto citado e RESULTA INCOMPATIBLE a actual utilidade e funcionalidade 

dos montes cos usos previstos no anteproxecto da mercantil promotora. 

 Afección severa e prexuizos serios e irreparables para as explotacións agro-gandeiras da área de afección do 

proxecto:  

A central hidroeléctrica 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 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 Central e as súas infraestruturas asociadas 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.  

SEXTA.- 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.  

A Liña de Alta Tensión 400  kV SET  CHR  XISTRAL - SET XOVE (REE)  está situada nos termos municipais do Valadouro, Cervo e 

Xove (Provincia de Lugo). Esta liña, aérea de simple circuíto, ten como finalidade transportar a enerxía desde/ata a SET  CHR  

XISTRAL da  CHR  XISTRAL ata/desde a SET XOVE (REE), punto de conexión á Rede de Transporte previsto da  CHR  XISTRAL.  A 

orixe da liña é o pórtico da SET  CHR  XISTRAL, e o final é o futuro pórtico da SET XOVE (REE). 

Lonxitude total (m): ................................................................................................. 18.212 

•  T.M. O Valadouro (m) 5.460 

•  T.M. Cervo (m) 5.139 

•  T.M. Xove (m) 7.613 

Ao anterior hai que engadir os piais de acceso que se prevén no anteproxecto con un total de 27.631 metros, case que 28 km, con un 

ancho de vial de 7 metros e 2 beiravías de 1,5  m de ancho, os puntos de apoio e os camiños de acceso a estes.  

A mercantil recoñece afeccións irreversibles para os hábitats prioritarios Brezais húmidos atlánticos, Cod. UE 4020. Esta eliminación do 

hábitat é ilegal e o dano é irreversible. 

Existe unha fragmentación excesiva e moi importante dos ecosistemas coa conseguinte perda de biodiversidade. A isto hai que engadir 

a manchea de infraestruturas enerxéticas xa existentes, tanto en forma de parques eólicos, liñas de evacuación, outras centrais 

hidroeléctricas xa existentes sobre o mesmo río Ouro…etc. 
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Imaxe do proxecto. Afección da LAT. 

SÉTIMA.- 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.  

OITAVA.- Acumulación de infraestruturas industriais no mesmo espazo xeográfico. Feísmo paisaxístico, afección ao benestar 

das familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados e éxodo poboacional. 

Na área de afección do proxecto xa existen os seguintes parques eólicos aos que hai que engadir unha manchea deles que hai 

arestora en tramtación. 

Nome do Proxecto Promotor 

Parque Eólico Álabe-Cuadramón ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. 

Parque Eólico Álabe-Nordés ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. 

Parque Eólico Álabe-Soán ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. 

Parque Eólico Pedra Chantada ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S.A. 
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Parque Eólico Lugo ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S.A. 

PARQUE EÓLICO AMPLIACIÓN ÁLABE-SOAN ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. 

PARQUE EÓLICO RIOBOO Parques Eólicos de Buio, S.L.U. (Antes de Eurovento, S.L.) 

PARQUE EÓLICO GAMOIDE Parques Eólicos de Buio, S.L.U. (Antes de Eurovento, S.L.) 

L.A.T. 132 KV ENLACE APOYO Nº 43 LAT 132 KV MONTOUTO-
NORDES HASTA EL APOYO Nº 22 LAT 132 KV BOIMENTE-PENA 
GRANDE 

E.On Distribución, S.L. (Antes de ELECTRA DE VIESGO I, 
S.A.) 

Parque eólico Buio Parques Eólicos de Buio, S.L.U. (Antes Eurovento, S.L.) 

L.A.T. 132 Kv Sub. Boimente - Sub. Buio e Liña de 30 Kv do P.E. de 
Rioboo 

Parques Eólicos de Buio, S.L.U. (Antes de Eurovento, S.L.) 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO OURO CHOUSA DA FONTE, S.L. 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO OURO 
DENOMINADO MINICENTRAL DE BARCIA 

HIDROELÉCTRICA DEL ORO, S.L. 

Concesión de explotación "7ª ampliación a Monte Castelo", derivada del 
Permiso de Investigación "2ª ampliación a Acibro, nº 5804" 

Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A. 

Concesión de explotación "8ª ampliación a Monte Castelo", derivada del 
Permiso de Investigación "4ª ampliación a Acibro, nº 5806" 

Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A. 

Liña de alta tensión de 132 kV Subestación Mondoñedo - Subestación 
Boimente 

Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (Antes de E.On 
Distribución, S.L. (Antes de Electra de Viesgo Distribución, 
S.L.)) 

Parque eólico Figueiras Fergo Galicia Vento-PEE, S.L. 

 

Como xa indica a mercantil promotora: 

“La propia UE considera que España exportará en 2050 unos 200 TWh/año de H2 verde a Europa14, lo que supone, en el mejor de los 

casos, algo más de 30 GW de potencia de electrólisis instalada…”. 

Isto indica que realmente a finalidade da promotora é a exportación de enerxía fóra de España e a outros territorios con un manifesto 

afán de lucro. Non existe nin necesidade deste proxecto nin utilidade pública algunha. Non se acredita retorno social algún e o dano 

ambiental que o proxecto implica no caso de executarse está moi por enriba de calquer retorno social esperado. 

NOVENA.- 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 proxecto, sen analizar os 

efectos positivos de ditas coberturas e usos do solo. 
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Non se fala da afección sobre a calidade de vida dos residentes da contorna do proxecto, 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. 

DÉCIMA.- 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: 

1.- O rexeitamento do proxecto da Central hidroeléctrica reversible Xistral de 936 MWE, no Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo e Xove 

(Lugo). Nº de Expediente: 20210509. Código de avaliación ambiental: 20210509. Código para o Órgano Substantivo: CHIDR-044, e a 

súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, patrimoniais, paisaxísticos e recreativos presentes na área de 

afección do proxecto e a falla de licencia social. 

2.-SIRVAN AS PRESENTES ALEGACIONS COMO NOTIFICACION PREVIA DESTE ASUNTO, QUE VAI A SER OPORTUNAMENTE 

RATIFICADA PARA O CASO DE PROGRESO DA SOLICITUDE RELATIVA AO PROXECTO DA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

REVERSIBLE XISTRAL DE 936 MWE, NO VALADOURO, OUROL, ALFOZ, CERVO E XOVE (LUGO), Nº DE EXPEDIENTE: 20210509 

E PROGRESO DA MESMA, DEBENDO OS PROMOTORES ENFRENTARSE AOS PROCEDEMENTOS XUDICIAIS QUE SE INICIEN 

(CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS E PENAIS), ASÍ COMO, ÁS INDEMNIZACIONS QUE PROCEDAN, CON 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DE QUEN AUTORIZA SEN TER EN CONTA OS DEFECTOS DOS QUE SE LLE PON EN 

COÑECEMENTO. 

3.- Téñase en conta que ademais dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que unha hectárea de  turbeira pode 

almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono que unha hectárea de bosque tropical, reducindo a emisión de gases de efecto 

invernadoiro e o quecemento global do planeta, polo que é fundamental a conservación destes sumidoiros e  acumuladores de carbono 

e que o presente proxecto afecta a hábitats prioritarios, turbeiras, brañas e humidais. 

Véxase en relación ás turbeiras do Xistral:  

http://www.ibader.gal/archivos/240-352.pdf 

https://www.lifeincommonland.eu/serra-do-xistral 

4.- Teñan  en conta que en consoancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de normativa que xera indefensión para a 

cidadanía como: 

http://www.ibader.gal/archivos/240-352.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/serra-do-xistral
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● Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á 

información ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a participación do público e o acceso á xustiza 

en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das autoridades públicas ou 

doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

● Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da Comunidade Europea, do 

Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio 

ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

● Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación, ás 

institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o acceso á información, a participación do 

público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO  L 264 de 25.9.2006,  pp. 13-19) 

● Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de 

humidais de Galicia. 

● Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia. 

5.- Que por parte do Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia en materia de cultura, se informe sobre da 

compatibilidade do proxecto da Central hidroeléctrica reversible Xistral de 936 MWE, no Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo e Xove (Lugo), 

Nº de Expediente: 20210509 e as demais infraestructuras existentes na área de implantación do proxecto (parques eólicos, parques 

industriais,…etc) cos valores culturais, paisaxísticos e ambientais da área de afección. 

6.- Información sobre das axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora e as demais empresas do mesmo grupo 

empresarial ou CLÚSTER, tanto do Estado español como do Banco Europeo de Inversións ou calquera outra Administración pública 

para o desenvolvemento do proxecto da Central hidroeléctrica reversible Xistral de 936 MWE, no Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo e Xove 

(Lugo). Nº de Expediente: 20210509. 

7.-  Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado Convenio o 26 de 

novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou unha beleza paisaxística 

particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda a 

cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das 

características formais dos lugares que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Administración do 

Estado, teñen dereito a  emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da 

poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a 

aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no 

presente caso existe un rexeitamento social expreso e masivo tanto ao proxecto da Central hidroeléctrica reversible “Xistral de 936 

MWE, no Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo e Xove (Lugo), Nº de Expediente: 20210509.  Non se pode transformar unilaterlamente por 

mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e polígonos 

industriais que só benefician a empresas como é o presente caso. 

O Valadouro, 5 de febreiro de 2022 

 

 

Asdo.- _________________________ 


