
SR. JOSÉ MIÑONES CONDE 

DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA 

Área de industria e Enerxía 

Praza de Ourense, nº 11, A Coruña, C.P. 15003. 

 

Asunto: Alegacións ao Anuncio da área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo 
que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización 
Administrativa Previa (modificados) do Parque Eólico Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais 

de Laza, Vilar de Barrio e Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos 

municipais de Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (Ourense), con 
actuacións para accesos nos termos municipais de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (Ourense). 
«BOE» núm. 178, de 26 de xullo de 2022. Código do proxecto: PEol-402 (modificado). 

 

Don/Dona _____________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do Anuncio da área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete 

a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa 

(modificados) do Parque Eólico Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e 
Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Maceda, Montederramo, 

Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (Ourense), con actuacións para accesos nos termos municipais de 

Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (Ourense). «BOE» núm. 178, de 26 de xullo de 2022, Código do 
proxecto: PEol-402 (modificado), por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- 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”. 

IV.- IMPACTOS AMBIENTAIS SEVEROS 

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

A mercantil promotora non acredita a existencia do recurso eólico. 

 Ausencia de retorno social do proxecto industrial eólico. 

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

 Afección severa aos recursos hídricos, a humedais e ao patrimonio arqueolóxico e á Paisaxe. 

 AFECCIÓN SEVERA AOS RECURSOS HÍDRICOS E A HUMEDAIS POR PARTE DO PROXECTO DA ESTACIÓN 

EÓLICA REBORDECHAU  

O proxecto da estación eólica Rebordechao afecta á parcela dos Barreiros con Referencia catastral 

32022A503018110000AH en Castrelo do Val.      

Moi preto desta parcela está a paraxe As Augas, a Capela, o Río Támega, o Regueiro de Nocedo e humidais como O 

Vao, A Ínsua, a Veiga, O Vacello, os Lamares, a Veiga Nova, o Pantano, o Carregal, o Cance… Pero tamen patrimonio 

etnográfico vencellado aos recursos hídricos como O Pontillón, os Muíños, a Ponte, a Porta do Río, o Porto do 

Río…etc. 

O proxecto da estación eólica Rebordechau afecta á veiga do Río Támega. Pero tamen afecta á veiga do Regato da 

Poula da Misa. E tamen á Regueira da Seara, ao Regueiro de Morogueiras, o Regueiro das Covas e ao Regato das 

Presas e a un sinfín de cauces tributarios do val fluvial do Río Támega.  

Existe unha afección significativa á Serra de Meda como paisaxe identitaria e simbólica. 

 O Río Támega e a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 
 

Código ZEC 

ES1130005 

Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 

Data declaración LIC 

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

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006  poa que se adopta, de conformidade coa 

Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica 

mediterránea 

Data declaración ZEC 

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

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de 

Galicia. 

Instrumentos de planificación 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.pdf


Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 

Concellos 

Verín, Castrelo do Val, Laza e Oímbra. 

Superficie 

630 ha. 

Situación 

No sueste galego, dentro do denominado val de Monterrei e lindante coa fronteira portuguesa. Abarca a totalidade 

do curso do río Támega dentro de Galicia. Localidades de referencia: aquelas próximas ao río nos concellos de Laza, 

Castrelo do Val, Verín, Monterrei e Oímbra. 

Outras figuras de protección 
 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Támega”, de 630 ha. 

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

Código Denominación 

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. 

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

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) 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Drepanocladus 

vernicosus 

Cerambyx cerdo Chondrostoma 

polylepis 

Narcissus asturiensis Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Miniopterus schreibersii 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

As afeccións xeradas pola estación eólica Rebordechau continúan por Cualedro e ao Rego de Lamas, tamen 

afectado pola autovía das Rías Baixas. A afección esténdese ao Regato das Caliñas e ao Río do Muíño Vello. A veiga 

destes ríos está excesivamente fragmentada polas infraestruturas viarias citadas e pola estrada de Penaverde a 

Cualedro e o camiño a Cualedro. A estación eólica fragmentaría máis estes hábitats de ribeira e xeraría máis Feísmo 

Paisaxístico.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf


Existe unha afección particularmente severa para a Mámoa da Casa da Neve, xa afectada por unha estación eólica 

xa instalada (o parque eólico de Meda). 

(Ver: Neveiros na Serra Cabeza de Meda https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/neveiros-na-serra-cabeza-de-

meda-49966570 ) 

A serra da Cabeza de Meda é unha serra galega de cumes arredondeados considerada decote unha prolongación da 

serra de San Mamede. No seu alto ten vistas ao Canón do Sil e mais ás depresión de Maceda e Monforte. 

O cumio de maior altitude é a homónima Cabeza de Meda, con 1.323 metros sobre o nivel do mar. De feito a 

toponimia conserva o nome O Castelo, en referencia a unha estrutura castelaria existente nesta cima. 

 

Cabeza de Meda. A manchea de infraestruturas eólicas xera Feísmo Paisaxístico 

Existe unha afección moi severa para o Outeiro das Águias coa relevancia ornitolóxica deste. 

A afección aos recursos hídricos tamen resulta moi preocupante e significativa. Nunha época de seca e cambio 

climático acelerado están a instalarse estacións eólicas con particular afección a humedais, cauces, fontes..etc. 

Así existe unha afección severa en Xunqueira de Espadanedo ao Regueiro do Porto, ao Regueiro das Covas de 

Andón, ao Barranco do Porto, ao  Río de Niñodaguia e o seu val fluvial, ao Regato Lamateiro, ao Regato do Porto do 

Vao,…, afluentes do Río Sil.  

Está a sacrificarse o Macizo Galaico –Leonés a favor do lobby eólico. Humedais como os Vales, a Fonte do Rato, as 

Augas Boas, o Lameiro Vello, os Corgos, os Lameiros Novos, o Lameiro da Porta, as Corgas, …están a sacrificarse 

para inzar estacións eólicas. O mesmo sucede coas paisaxes simbólicas e identitarias como as Penas de Millán, o 

Alto do Coio, a Virxe do Monte, os Sete Camiños, a Ermida da Virxe do Monte, a Fonte da Virxe do Monte, o Castelo, o 

Ceo,…etc. Destaca o Mirador do Campo do Eirado (https://www.galiciamaxica.eu/galicia/mirador-tres-sillas/ ). 

Desde aquí pódese ver o gran Val do Medo, onde se asenta Maceda e Baños de Molgas. Desde este miradoiro das 

tres cadeiras poderemos ver incluso o santuario da Virxe do Monte, A Serra de San Mamede, A Serra do Larouco, A 

Limia, A Serra do Xurés e mesmo a Torre dá Pena ou a cidade de Ourense. Practicamente ata onde nosa vista 

alcance. Ao norte taparanos o canón do Sil as montañas de Cabeza de Meda, sobre as que se instalaron numerosos 

parques eólicos xerando un profundo Feísmo Paisaxístico e que semella acrecentarse coas infraestruturas da 

estación eólica Rebordechau. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/neveiros-na-serra-cabeza-de-meda-49966570
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/neveiros-na-serra-cabeza-de-meda-49966570
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/mirador-tres-sillas/


Existe afección ao val fluvial do Río Niñodaguia e ao porto fluvial denominado Porto Couso, en Xunqueira de 

Espadanedo (Ourense) e á Porta Xunqueira.  

A propia toponimia “Niñodaguia” fai referencia a un terreo moi rico en auga, de excelentes recursos hídricos. 

Na Lama da Meda nace un afluente innominado do Río Niñodaguia. Tamen é importante resaltar os humedais de 

ribeira deste val fluvial. 

No humedal da Lama da Meda atópase a parcela con Referencia catastral32038A039001220000KM  denominada A 

Das Fontes, en Xunqueira de Espadanedo, afectada polo proxecto da estación eólica Rebordechao. Nesta parcela 

existen pequenos cauces afectados obviados no Estudo de impacto ambiental. A afección aos recursos hídricos por 

parte deste proxecto non é cuestión baladí. 

                              

O mesmo sucede coa parcela Acebrales con Referencia catastral 32038A039001250000KR e as seguintes da RBDA 

ubicadas na mesma paraxe do humedal da Lama da Meda. 

O proxecto afecta a paisaxes simbólicas ou identitarias como o Castro Puxando ou o Campo do Eirado. Chama a 

atención a afección a un elevado número de infraestruturas viarias.  

O proxecto afecta a unha importante rede de cauces fluviais e humedais. Se comprobamos a Relación de Bens e 

Dereitos Afectados (RBDA) identificamos afección para a paraxe dos Vales (Referencia catastral 

32038A041001280000KH) en Xunqueira de Espadanedo. Aquí nesta parcela nace un afluente do Regueiro do Porto 

que confluen no Porto das Bestas e na parcela denominada Fonte Fría con Referencia catastral 

32038A502003100000JD. 

Existe unha afección a humedales como as brañas das Tapadas (Polígono 502 Parcela 334) en Xunqueira de 

Espadanedo. 

 



Tamen existe afección visual e paisaxística a lugares identitarios ou simbólicos como o Castelo O Couso. 

En Casarellos con Referencia catastral 32038A039000790000KY, na paraxe da Lama da Meda, nace un afluente do 
Río de Niñodaguia e que forma parte do val fluvial deste. 

 

 

A parcela Cotelo con Referencia catastral 32038A039001460000KQ é unha paraxe ribeirega con un cauce 

innominado, afluente do Río de Niñodaguia, e que forma parte do val fluvial deste. O Río Niñodaguia é un río de 

montaña que nace no Monte de Meda (Parada de Sil –Ourense), case no cumio, a escasos metros dos Corgos, onde 

nace o Regato do Furado e á beira do parque eólico de Meda. 

(Canón do Sil - Código do ZEC ES1120014. Concellos: Pantón, Sober, Nogueira de Ramuín e Parada de Sil. Cómpre 

lembrar que o río Arnoia, tamen afectado polo proxecto eólico Rebordechau, é un afluente do Miño pola banda 

esquerda. O río Arnoia é o segundo afluente máis importante do Miño, despois do Sil. Nace na Serra de San 

Mamede, no municipio de Vilar de Barrio e desemboca no Miño no municipio da Arnoia, despois de percorrer 85 

km, todos eles na provincia de Ourense). 

 

 



No Polígono 39 Parcela 258, na paraxe de Currelos en Xunqueira de Espadanedo, nace un afluente do Río de 

Niñodaguia e que forma parte do val fluvial deste e que atravesa a parcela As Chairas con Referencia catastral 

32038A039002510000KM, os Chaos, a Fonte do Mouro…etc. 

Existe nesta área unha afección paisaxística severa a lugares identitarios como no Monte Cabezo, o Monte das 

Mourizas, o Monte Penas do Lameiro Vello, as Chozas e o Porto Couso en Xunqueira de Espadanedo, pero tamén a 

lugares como a Portela, o Valiño e Vales en Laza. 

O proxecto afecta tamen a paisaxes identitarias e simbólicas como o Lombo da Forca, o Alto de Valconde, o Alto das 

Cruces, o Lombeiro dos Torgás, a Pedra do Lombo, o Lombo de Drago, o Alto das Pedrosas, o Lombo da Mallada 

Grande, a Fraga da Pedra das Donas, a Fraga, o Lombodo Cabalo, a Cabeza do Muíño e a núcleos como Eiras, Laza, 

Matamá, Souteliño, Vilameá… 

O proxecto tamen afecta ao Alto do Navalliño, o Lombo da Cabeza do Muíño, a Corga do Souto dos Ferreiros, o 

Lombo Grande, os Cotos de Laza, os Castros. 

A afección a humedais tamen se plasma nos humedais da Tañadiña, a Ribeira de Laza, a Ponte da Veiga, a Ribeiriña, 

a Ínsua, a Ribeiriña dos Muíños, a Veiga do Támega, a Ribeira, o Barxadelo, a Barxe Oscura. 

O Río das Augas Boas  nace na paraxe da Travesa de Lastredo e atravesa as Brañas das Broncas, a Lama da Cima e a 

Lapada ata tributar no Río Cereixo, que é xunto co Río Trez, son afluentes do Río Támega. 

O Río das Cabras atravesa o Monte Lastredo ata tributar no Río Cereixo. 

O mesmo sucede con outros afluentes deste como o Regato do Seixo e o Regato da Colmea. 

O Alto das Fontes, o Monte das Fontes, o Penedo do Vieiro, a Costa Rubia, o Coto do Lastredo, o Alto do Colladiño, o 

Penedo do Vieiro, o Regueiro de Colmeá 

No Polígono 36 Parcela 35 a paraxe afectada é a de Lastredo (Laza). Aquí a afección das infraestruturas eléctricas 

implica prexuizos para o Regato de Vesada e o Regato das Morogueiras. Ambos os dous cauces nacen nesta parcela, 

no Monte da Mallada Grande. Ademais é unha parcela ribeirega co Río Támega. 

Nesta parcela tamen nace, no Alto das Pedrosas, un afluente do Río Támega e do seu val fluvial. 

Outros afluentes rodean o Alto de Valconde. Outros afluentes atravesan a Fraga e a Folgueiriña das Pedrosán para 

tributar no Río Támega, onde a ribeira do Monte Matamá. Un destes afluentes é o Regato Trabazón que atravesa a 

Mallada Grande e o Asperón para confluir co Támega na paraxe de Corbacho.  

O Regato da Cernadoa e o Río da Auga Alta conforman unha rede fluvial extensa que se completa co val fluvial do 

Río Codias e o Corgo Trabazón. 

A afección esténdese á Travesa de Lastredo (Referencia catastral 32040A057002100000FA).      



 

 

 

 

 

 

Na Travesa de Lastredo o Regato do Corno atravesa o Porto da Fonte e o Porto do Rial, atravesa a paraxe do Corno e 
o Bruzo para tributar no Río Cabras. 

A Travesa  Lastredo é paraxe ribeirega do Río Cabras.  



A riqueza hídrica da zona manifestase no humedal  Laga do Cabecino, a Lama de Mazaira, o Alto das Fontes e o 
Monte das Fontes. 

 

Destaca o Regato da Lamela, o Rego do Cáliz e o Regato da Colmea. Estes dous últimos nacen na Travesa Lastredo, 

unha parcela que figura na RBDA polo proxecto das instalacións eólicas. 

 

Outra das paraxes afectadas é o Pociño dos Vermes 

 

 

 
Existe unha afección severa para masas arbóreas autóctonas ou ancient wood galego. Tamen existe afección a 
paraxes identitarias como a Portela, no municipio de Laza.  



 

Existe unha faección severa ao Regueiro de Garabita e á Corga, afluentes do Río Támega. A afección tamen resulta 

significativa para o núcleo de Vilameá e ao Foxo. 

O Regueiro de Lamela atravesa as Brañas de Vales. 

A parcela con Referencia catastral 32040A501022290000DP  é  ribeirega co Regueiro de Garabita. En relación á 

Referencia catastral 32040A142000150000MY  na paraxe das Nabuínas en Laza, a afección esténdese aos Altos da 

Fonte da Anta, a Serra da Edreira, aos Altos do Louredo, os Altos da Ortiga, os Altos de Baroncello…etc. 

Existe unha afección tamen significativa para o Monte Río Cabras en Laza (Referencia catastral 

32040A139001810000MQ).      

 

 

 

Neste paraxe ten lugar o nacemento do Río de Correchouso e o seu val fluvial onde tributan varios afluentes que 
nacen na Lama da Mazaira, no Monte Redondo e no propio Monte Río Cabras. 

Existe afección significativa para o Río das Cabras, a Porteliña, a Poula Grande e ao Monte da Lama da Mazaira, o 
Coto do Navallo e o Monte Navallo. 

Na Fonte Seca e no Monte Navallo nacen cadanseu cauce innominadoque tributan no Río Barxas configurando o 

seu val fluvial. 

Existe afección signifiticativa ao Regueiro do Reconco, ao Río do Reconco, ao Lameiro de Abaixo, a Vouguiña Vella, á 

Veiga do río Reconco. 

A Sorte de Abaixo en Maceda (Referencia catastral 32044A031001180000UO) é unha parcela ribeirega co Regueiro 
do Reconco e ao Regato da Retorta, afluente deste último. 



 

 

Prodúcese afección significativa aos Portos, as Laxas, ao Monte Teso. A afección aos portos fluviais está a resultar 

importante neste proxecto, ao igual que a afección aos recursos hídricos, aos humedais, ás paisaxes identitarias e 
simbólicas e ás infraestruturas viarias. Tamen sorprende o sobredimensionamento da poligonal do parque eólico, 
xa que abrangue unha superficie excesiva que sin embargo non foi avaliada na súa totalidade no Estudo de impacto 

ambiental. Tan só se avalía un buffer determinado, polo que a avaliación ambiental resulta deficitaria e incompleta. 

Existe unha afección severa para o humedal Brañas das Poulas. 

A paracela denominada Teso con Referencia catastral 32044A032001040000UJ  resulta ribeirega do Regueiro do 

Reconco. 
 

 

Afección aos Muíños do Regueiro do Reconco e aos Muíños de Maceda (polígono 32 parcela 18). 

A Portela con Referencia catastral 32044A163002340000HA  linda coa Fonte da Area, onde nace o Río Tioira e o seu 

val fluvial. Existe afección á Serra de San Mamede e aos Montes dos Gaviás. 



 

 

 

Paraxe de Coados en Maceda Referencia catastral 32044A163002450000HF 

 

A parcela Soberuias con Referencia catastral 32044A163002910000HJ é ribeirega co Regato de Valdollo, afluente do 
Río Tioira, xunto co Regato da Teixeira. 

 

 

 



O Campo das Poulas en Maceda, con Referencia catastral 32044A163003460000HR, é unha paraxe ribeirega coa 
Corga do Gato e a Corga da Caldeira. 
A paraxe do Tremedoiro con  Referencia catastral 32044A163003600000HU é  ribeirega con un afluente innominado 

do Río Tioira que nace na Serra de San Mamede. 

 

 

 

 

Na parcela Pereiras con Referencia catastral 32044A163003710000HP nacen varios afluentes do Río Tioira. 

 

 

 

O Meixón, o Penedo dos Afeitados, o Penedo das Mozas, o Penedo Negro, o Penedo da Lebre, o Penedo das 
Canadas, o Alto do Teixedo, o Alto de San Xiraldo, a Corga da Tella… son paraxes identitarias e simbólicas da área 

xeográfica de afección do proxecto.  

A parcela Pereiras con Referencia catastral 32044A163004070000HK resulta ribeirega co Regato da Teixeira.  



 

 

Como se pode apreciar na Referencia catastral 32044A163004530000HZ, na paraxe da Portela as infraestruturas 
eólicas producirían unha afección significativa á Corga de Valdeaugas e ao Río de Santiso. 

 

 

 

O proxecto eólico afecta á parcela con Referencia catastral 32044A177002660000HG denominada Regueiro de 

Blanco en Maceda. O proxecto afecta ao Regueiro de Blanco e ao Río Santiso. 

A paraxe con  Referencia catastral 32044A163004700000HT denominada Acibeiro en Maceda é ribeirega con un 
afluente do Río Tioira, que nace na Serra de San Mamede.     

En relación a Mexión en Maceda (Referencia catastral32044A164002810000HG): nesta paraxe nacen afluentes do Río 

Tioira. Afecta ao Monte dos Gaviás. Paraxe ribeirega co Corgo da Modia. Paraxe lindeira coa Fonte da Area, con 
Cadeiras e con Reigoso. 

O proxecto tamen afecta ao Corgo da Modia, en Maceda (Polígono 164 Parcela 438). Outra parcela afectada é 

Cadeiras (Referencia catastral 32044A164004450000HF), que alude á posible presencia de xacementos 
arqueolóxicos.      



 

 

Existe unha afección importante a pequenos humedais e a paraxes ribeiregas que presentan características 

higrófilas. Estes pequenos humedais atópanse na Relación de Bens e Dereitos afectados polo proxecto da estación 
eólica Rebordechau. 

Un exemplo do anterior estaría na paraxe do Monte Penas do Lameiro Bello (Referencia catastral 
32050A001005230000LR).      

 

 
 
 
Este proxecto eólico xera Feísmo Paisaxístico en canto que axuda a incrementar o Feísmo xerado por outras 

estacións eólicas como sucede na paraxe do Teso da Cadela en Montederramo (Referencia catastral 

32050A001005610000LI). 



 
Imaxe de Porto Carro. Xeración de Feísmo Paisaxístico. Referencia catastral 

32053A114006080000JI      
 

 
Na parcela de Calvelas (Polígono 5 Parcela 54) de Montederramo existe un curso de auga que resultaría afectado 

polas infraestruturas do proxecto. 
Por outra banda existe unha severa afección a masas de bosque autóctono galego e ao Monte da Retorta. 

As Curtiñas do Lameiro (Referencia catastral32050A013001320000LH) é un humedal e paraxe ribeirega do Regato da 
Retorta. 

Existe tamen unha particular afección significativa ao patrimonio inmaterial como as Laxiñas en Montederramo 
(Polígono 13 Parcela 132). 
 

O proxecto afecta ás Corgas (Referencia catastral 32050A031001820000LT), a un humedal e ao cauce das Corgas, 

que trituta no Río Rodicio e o seu val fluvial. 
Este cauce das Corgas nace na paraxe das Marteiradas e atravesa as Corgas, o Monte da Carpaceira e o humedal 
Lama Áceda ata confluir no humedal Lama do Río co Río de Covas ou do Rodicio. 

As Marteiradas (Referencia catastral 32050A031001970000LZ) é unha paraxe ribeirega do cauce das Corgas. 

O proxecto tamen afecta ás Tapadas de Abaixo en Montederramo (Referencia catastral 32050A034000540000LD), 

paraxe ribeirega co Río de Covas ou do Rodicio e a diversos humedais como as Lamarzas, as Tapadas…etc. 

 

 



 

A riqueza hídrica da área de afección do proxecto maniféstase tamen nas fontes como a Fonte do Seixo (polígono 31 

parcela 74) en Montederramo e na existencia de portos ou camiños de paso sobre cauces como o Porto (polígono 31 
parcela 66). 

 

 

 

Na Corga Grande nace un cauce innominado que tributa no Río Castelo á altura do Coto da Casarella. 

É unha zona de humedais como a Tapada Vella, as Poulas, as Fontes Boas, o Salgueiro da Lama, o Lameiro de 

Peredo, os Lameiros, o Corgo,a Lameiracha, as Touzas da Fonte, o Lameiro de Peredo, as Lamarzas…etc. e con 
cauces como o Regato de Atavenche, o Río da Tabenxa e portos fluviais como Portorregueiro, o Porto de Múa,..  que 

rodean núcleos como Peredo, Vigueira de Arriba, Abeledos, Casardomato, Casardansola, Xestosa, Verducedo de 
Arriba, Verducedo de Abaixo…etc. 

A Pena Seca de Montederramo (Referencia catastral 32050A067001220000LO) é unha parcela ribeirega do Regato do 

Castelo e do Rego do Forche e que afecta a humedais como  Vao dos Paos, Vagueixo, Río de Cabras…etc. 

O proxecto tamen afecta a paisaxes identitarias como a Pena Seca, á Pena do Lagarto, a Fonte do Frade (Referencia 
catastral  32050A086003280000LD).      

 

 

 

No Monte do Viso, na Mallada Vella e na Fonte do Frade existen varios cauces innominados que tributan no 
Regueiro de Forche e o seu val fluvial. 



 

 

O Teixedo (Referencia catastral 32050A136000110000TJ) é unha paraxe ribeirega coa Corga de Valdemiotos e os 

afluentes desta que nacen nas Penas da Reixa, o Penedo das Canadas, as Canadas, o Alto de San Xiraldo, o Corgo da 
Tella, o Alto dos Cregos, o Alto das Cabritas, as Chairas de Fardán, a Portela de Formosa, o Alto da Formosiña, o Alto 

de Bidueiras, a Pena da Aira…etc. 
O proxecto da estación eólica tamen afecta significativamente ao Corgo do Folgueiro ou das Bouzas, ao Corgo do 
Bosteiro e ao núcleo de Rebordechau. 
A Revolta Grande (Referencia catastral 32051A030006620000MX) é unha paraxe ribeirega con un cauce innominado 

que nace no Monte da Ladeira e que tributa no río Albarellos e o seu val fluvial. Neste río tamen tributan o Regato da 
Silva e o Arroio de Menores. 
 

 

 

Afección ao Río Támega MONTERREI (OURENSE) e continua a afección ao Porto Carro en Nogueira de Ramuín, onde 

existe outra estación eólica xa en funcionamento. Debérase repontenciar as estacións eólicas xa existentes e non 

continuar a degradación dos hábitats con máis infraestruturas e sin planificación previa algunha. 

 

 

 

A paraxe de Mata (Referencia catastral 32090A014001670000HS) é unha paraxe ribeirega co val fluvial do Regato do 

Folledo e con un afluente deste que nace na Rebordiña e que recolle as augas das Ladeiras do Folledo e do Alto da 
Corga do Mallo. Ambos os dous cauces confluen na Porta do Mallo. Cómpre destacar a presencia de humedais como 



A Lama. Recollen tamen as augas da Corga do Mallo e dando lugar ao Rego de Paradela. Este recolle as augas da 
Corga do Can e no Pontón tributa nun cauce innominado, afluente do Río Arnoia logo de bordear o núcleo de Prado. 
Este afluente nace na Portela e recolle as augas da Corga da Vella. 

A paraxe de Rebordiña (Referencia catastral 32090A016001710000HT) en Vilar de Barrio resulta afectada pola 

estación eólica Rebordechao. Aquí a afección é significativa para o  Regueiro de Sabugual, o Regato de Rebordiños 

o Regato do Teixedo, Río Arnoia, Regato da Carcoa, Regueiro dos Bidueiros. Cauces que recollen as augas do Alto 
das Mareliñas e da Cabeza Redonda. 

Presencia de humedais como As Lagoas, a Lagorza… Paraxe ribeirega con cauces e humedais varios. 

 

 

 

O Monte de San Mamede en Vilar de Barrio con Referencia catastral 32090A040007430000HF tamen se ve afectado 

pola estación eólica. A parcela está regada por varios cauces. 
Destaca o Río da Lagoa que xa referencia a presencia dun importante humedal. Tamen se configura nesta parcela a 

Corga do Campo do Coado na que tributan varios cauces. Estes cauces configúranse a partir das divisorias de augas 

do Penedo da Lebre e o Outeiro Preñado. 

Outro dos cauces que nacen nesta parcela é o Regueiro de Quintela que rodea ao núcleo de Valdemogo. 

 

 

 

 



 

 

A paraxe con Referencia catastral 32090A040007430000HF  resulta ribeirega co Rego de Quintela. 

Existe afección apreciable para a Corga das Canadas e en particular a un afluente desta que nace na Broia e 

atravesa o Porto Cego ata Cabo Arnoia. 

Na Broia configúrase  configúrase un Regueiro que tributa no Corgo do Bosteiro e o Corgo do Campo do Coado. 

Parcela con moitos afloramentos rochosos e destacan o Penedo Negro, o Penedo das Mozas, as Canadas, o Penedo 
das Carnadas…etc. 

 

 

A Fonteira con  Referencia catastral 32090A042003430000HT é unha paraxe ribeirega con varios cauces 

importantes. O propio topónimo xa alude ao nacemento de fontes. 

Na Portela da Formosa nace un cauce. O mesmo ocurre no Alto de Bidueiras e no Alto da Cerdeiriña. Na Portela da 

Boqueira configúrase o Corgo do Folgueiro ou das Bouzas. Outros cauces configuran o val fluvial do Río Arnoia 

tamen afectado pola estación eólica. 

 

 CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DA ÁREA XEOGRÁFICA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO 

EÓLICO MARAGOUTO E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS DE EVACUACIÓN 

Resulta acreditado no procedemento a presencia de diversos cauces fluviais e humidais (brañas) na área de 

execución do proxecto eólico e as súas infraestruturas asociadas, que tamén son comúns a outros parque eólicos 

con implantación prevista no mesmo ámbito xeográfico. 



A DIRECTIVA 2014/52/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 16 de abril de 2014 pola que se modifica a 

Directiva 2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o 

medio ambiente indica respecto á localización dos proxectos: 

“Debe considerarse o carácter sensible  medioambientalmente das áreas xeográficas que poidan verse afectadas 

polos proxectos, tendo en cuenta, en particular: 

a) o uso presente e aprobado da terra; 

b) a abundancia relativa, a dispoñibilidade, a calidade e a capacidade de rexeneración dos recursos naturais da zona 

e o seu subsolo (incluídos o chan, a terra, a auga e a biodiversidade); 

c) a capacidade de absorción do medio natural, con especial atención ás áreas seguintes: 

i) humidais, zonas ribeiregas, desembocaduras de ríos, 

ii) zonas costeiras e medio mariño, 

iii) zonas de montaña e de bosque, 

iv) reservas naturais e parques, 

v) zonas clasificadas ou protexidas pola lexislación nacional; zonas Natura 2000 designadas polos Estados membros 

en aplicación das Directivas 92/43/CEE e 2009/147/CE, 

vi) áreas nas que xa se produciu un incumprimento das normas de calidade ambiental establecidas na lexislación da 

Unión e pertinentes para o proxecto, ou nas que se considere que se produciu tal incumprimento, 

vii) áreas de gran densidade demográfica, 

viii) paisaxes e lugares con significación histórica, cultural e/ou arqueolóxica”. 

Considérase que un  proxecto ten incidencia nunha zona ambientalmente sensible cando se dá algunha das 

seguintes condicións: 

Que poida afectar os espazos pertencentes á Rede Natura 2000, sen ter relación directa coa xestión ou conservación do 

lugar ou sen ser necesario para a mesma. 

No presente caso non se está a ter en conta a sensibilidade ambiental do territorio xeográfico no que se prevé a 

execución do proxecto eólico nin se determina o grao de sensibilidade e de resiliencia do territorio para acoller o 

proxecto, tendo en conta a presencia xa doutros parques na contorna e a importancia dos recursos hídricos e 

humidais afectados. 

O proxecto eólico Rebordechao é incompatible coas prioridades e usos previstos no Decreto 37/2014, de 27 de 

marzo, 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. 

 

 Incompatibilidade do proxecto coa Rede Natura 2000 e a necesaria coherencia desta. 

O parque eólico  Rebordechao afecta de xeito significativo e produciría prexuizos irreversibles á Rede Natura 2000. 

Está localizado nun espazo xeográfico de alto valor ecolóxico e elevados servizos ecosistémicos propios da Rede. 

Parte do vial de acceso localízase dentro da ZEC Río Támega e a gabia de evacuación do parque eólico inclúese nos 

límites administrativos da  ZEC  Bidueiral de Montederramo e a súa poligonal, entendendo esta nos termos da Lei 

8/2009, de Desenvolvemento eólico de Galicia, abrangue a superficie da Rede Natura 2000. Polo tanto, existirían 



prexuizos signifiticativos e irreparables para os valores naturais obxecto de protección e consecuentemente suporía 

un risco para a coherencia da Rede Natura e a integridade das ZEC Río Támega e Bidueiral de Montederramo. 

A Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o 

Fondo de Compensación Ambiental indica literalmente: 

“Disposición transitoria segunda. Áreas de desenvolvemento eólico. 

1. En tanto non se modifique o Plan sectorial eólico de Galicia, considéranse áreas de desenvolvemento eólico as áreas 

de reserva e áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico de Galicia 

vixente. 

2. En caso das áreas de desenvolvemento eólico en que se produza  superposición coa Rede Natura, a zona de  

superposición que afecte a aquela non se considerará apta para implantar novos parques eólicos, excepto proxectos 

de modificación de parques eólicos nos termos indicados no artigo 32 da presente lei. Esta limitación farase extensiva 

á totalidade das instalacións do parque eólico contempladas na  poligonal establecida no seu proxecto de execución”. 

 Vulneración normativa: 

 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

Artigo 46. Medidas de conservación da Rede Natura 2000. 

1. Respecto das  ZEC e as  ZEPA, a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas, no ámbito das 

súas respectivas competencias, fixarán as medidas de conservación necesarias, que respondan as esixencias 

ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais e das especies presentes en tales áreas, que implicarán: 

a) Adecuados plans ou instrumentos de xestión, específicos dos lugares ou integrados noutros plans de 

desenvolvemento que inclúan, polo menos, os obxectivos de conservación do lugar e as medidas apropiadas para 

manter os espazos nun estado de conservación favorable. Estes plans deberán ter en especial consideración as 

necesidades daqueles municipios incluídos na súa totalidade ou nunha gran porcentaxe do seu territorio nestes 

lugares, ou con limitacións singulares específicas ligadas á xestión do lugar. 

b) Apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais. 

2. Igualmente, as Administracións competentes tomarán as medidas apropiadas, en especial nos devanditos plans 

ou instrumentos de xestión, para evitar nos espazos da Rede Natura 2000 a deterioración dos hábitats naturais e 

dos hábitats das especies, así como as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación destas 

áreas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os obxectivos da 

presente lei. 

3. Os órganos competentes, no marco dos procedementos previstos na lexislación de avaliación ambiental, 

deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a deterioración, a contaminación e a fragmentación dos 

hábitats e as perturbacións que afecten as especies fóra da Rede Natura 2000, na medida que estes fenómenos 

teñan un efecto significativo sobre o estado de conservación dos devanditos hábitats e especies. 

4. Calquera plan, programa ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para 

a mesma, poida afectar de forma apreciable ás especies ou hábitats dos citados espazos, xa sexa individualmente 

ou en combinación con outros plans, programas ou proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas 

repercusións no espazo, que se realizará de acordo coas normas que sexan de aplicación, de acordo co establecido 

na lexislación básica estatal e nas normas adicionais de protección ditadas polas comunidades autónomas, tendo 

en cuenta os obxectivos de conservación do devandito espazo. Á vista das conclusións da avaliación das 

repercusións no espazo e supeditado ao disposto no apartado 5, os órganos competentes para aprobar ou autorizar 



os plans, programas ou proxectos só poderán manifestar a súa conformidade cos mesmos tras asegurarse de que 

non causará prexuízo á integridade do espazo en cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública. Os 

criterios para a determinación da existencia de prexuízo á integridade do espazo serán fixados mediante orde do 

Ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, oída a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

5. Se, a pesar das conclusións negativas da avaliación das repercusións sobre o lugar e a falta de solucións 

alternativas, debese realizarse un plan, programa ou proxecto por razóns imperiosas de interese público de 

primeira orde, incluídas razóns de índole social ou económica, as Administracións públicas competentes tomarán 

cantas medidas compensatorias sexan necesarias para garantir que a coherencia global de Natura 2000 quede 

protexida. 

A concorrencia de razóns imperiosas de interese público de primeira orde só poderá declararse para cada suposto 

concreto: 

a) Mediante unha lei. 

b) Mediante acordo do Consello de Ministros, cando se trate de plans, programas ou proxectos que deban ser 

aprobados ou autorizados pola Administración Xeral do Estado, ou do órgano de Goberno da comunidade 

autónoma. Devandito acordo deberá ser motivado e público. 

A adopción das medidas compensatorias levará a cabo, no seu caso, durante o procedemento de avaliación 

ambiental de plans e programas e de avaliación de impacto ambiental de proxectos, de acordo co disposto na 

normativa aplicable. Ditas medidas aplicaranse na fase de planificación e execución que determine a avaliación 

ambiental. 

As medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, polo leito correspondente, á Comisión Europea. 

6. No caso de que o lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural e/ou unha especie prioritaria, sinalados 

como tales nos anexos I e II, unicamente poderanse alegar as seguintes consideracións: 

a) As relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública. 

b) As relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente. 

c) Outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde, previa consulta á Comisión Europea. 

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

especies incluídas nos anexos II ou IV que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de 

extinción, unicamente poderase levar a cabo cando, en ausencia doutras alternativas, concorran causas 

relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial 

importancia para o medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A 

xustificación do plan, programa ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas compensatorias levará a 

cabo conforme ao previsto no apartado 5, salvo polo que se refire á remisión das medidas compensatorias á 

Comisión Europea. 

8. Desde o momento en que o lugar figure na lista de LIC aprobada pola Comisión Europea, este quedará sometido 

ao disposto nos apartados 4, 5 e 6 deste artigo. 

9. Desde o momento da declaración dunha  ZEPA, esta quedará sometida ao disposto nos apartados 4 e 5 deste 

artigo. 

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

Artigo 27. Paisaxe protexida 



1. As paisaxes protexidas son espazos que, polos seus valores naturais, estéticos e culturais e de acordo co 

Convenio da paisaxe do Consello de Europa, sexan merecedores dunha protección especial. 

2. Nas paisaxes protexidas procurarase o mantemento das prácticas tradicionais que contribúan á preservación dos 

seus valores e recursos naturais e mais á conservación das relacións e dos procesos, tanto naturais coma 

socioeconómicos, que contribuíron á súa formación e fan posible o seu mantemento. 

 Afección severa a Zonas protexidas de auga potable ( ZPAP) lineais e poligonales:  

Río Tioira, Río Arnoia II, Conca baixa do Miño, Conca do Sil, Xinzo de Limia, Encoro de Leboreiro, Río Arnoia I, Río da 

Lagoa de Antela  

 Afección severa e prexuizos irreparables para os seguintes espazos protexidos: 

IBA A Limia, moi afectada polo aeroxerador R-05  

ZEC Macizo Central moi afectada polo Aeroxerador R-12  

ZEC Río Támega moi afectada polo Aeroxerador R-28  e sobreanchos do vial de acceso asfaltado ao parque. 

ZEC Bidueiral de Montederramo moi afectado polo Aeroxerador R-05. Trazado da gabia proxectada entre os 

aeroxeradores R-08 e R-12, no termo municipal de Montederramo. 

ZEPA A Limia moi afectada polo Aeroxerador R- 05.  

RNF Río Navea I moi afectada polo Aeroxerador R-12.  

RNF Rego dá Ribeira Grande moi afectada polo Aeroxerador R-14. 

ZPAP Río Tioria moi afectado polas instalacións do parque.  

ZPAP Río Arnoia II moi afectado polas instalacións do parque.  

ZPAP Río da Lagoa de Antela moi afectado polas instalacións do parque.  

ZPAP Conca baixa do Miño moi afectada por parte da infraestrutura de evacuación eléctrica, gabias e viarias, así 

como as posicións dos aeroxeradores do R-01 ao R-13, R-15 e R-18 dentro do límite administrativo.  

ZPAP Conca do Sil Parte da infraestrutura de evacuación eléctrica, viarias e gabia, así como a plataforma do 

aeroxerador R-13 dentro do límite administrativo.  

ZPAP (varias) afectadas polo Aeroxerador R-28 a 642 m. 

Parque Natural O Invernadeiro  moi afectado polo Aeroxerador R-21. 

ZEPV Macizo Central moi afectada polo Aeroxerador R-12 a máis de 380 m do límite administrativo.  

ZEPV Bidueiral de Montederramo moi afectada polo Aeroxerador R-07 a 338 m do límite administrativo. Gabia 

proxectada entre os aeroxeradores R-08 e R-12 incluída dentro do límite administrativo. A afección é permanente e 

por tanto irreversible. 

ZEPV Río Támega moi afectada polo Aeroxerador R-28. Vial existente de acceso ao parque eólico e sobreanchos 

proxectados dentro do límite administrativo.  

ZEPV A Limia moi afectada polo Aeroxerador R-05. 

III.- 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. 

 

Macizo Central 

Código ZEC 



ES1130002 

Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 

Data declaración LIC 

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

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa 

Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica 

mediterránea 

Data declaración ZEC 

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

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de 

Galicia. 

Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014  

Concellos 

O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, 

Larouco e Montederramo. 

Superficie 

46.986 Ha. 

Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, “Macizo Central” de 46.829 ha 

 Parque natural “O Invernadeiro” de 5.722 ha. 

 Monumento natural “Souto de Rozavales” de 1,80 ha. 

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

Código Denominación 

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

4030   Queirogais secos europeos 

4060   Queirogais alpinos e boreais 

4090   Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6160   Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
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Brachypodietea 

6230  
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) 

6520   Prados de sega de montaña 

7110  Turbeiras altas 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 do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

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

91E0  
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 

9260   Soutos 

92A0   Bosques galería de Salix alba e Populus alba 

9330   Sobreirais 

9340   Aciñeirais 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Festuca elegans Geomalacus 

maculosus 

Chondrostoma 

polylepis 

Festuca summilusitana Lucanus cervus Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis     

Narcissus 

pseudonarcissus ssp. nobilis 
  

  

Veronica micrantha     

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Discoglossus galganoi Barbastella barbastellus 

Lacerta monticola Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

 Río Támega 

Código ZEC 



ES1130005 

Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 

Data declaración LIC 

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

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 poa que se adopta, de conformidade coa 

Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica 

mediterránea 

Data declaración ZEC 

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

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de 

Galicia. 

Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 

Concellos 

Verín, Castrelo do Val, Laza e Oímbra. 

Superficie 

630 ha. 

Situación 

No sueste galego, dentro do denominado val de Monterrei e lindante coa fronteira portuguesa. Abarca a totalidade 

do curso do río Támega dentro de Galicia. Localidades de referencia: aquelas próximas ao río nos concellos de Laza, 

Castrelo do Val, Verín, Monterrei e Oímbra. 

Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Támega”, de 630 ha. 

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

Código Denominación 

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. 

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

6220  
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-

Brachypodietea 

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

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

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Drepanocladus 
vernicosus 

Cerambyx cerdo Chondrostoma 
polylepis 

Narcissus asturiensis Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Miniopterus schreibersii 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  

 Bidueiral de Montederramo 

Código do ZEC 

ES1130003 

Rexión 

Atlántica. 

Data declaración LIC 

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

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

Data declaración ZEC 

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

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia. 

Instrumentos de planificación 

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

Superficie 

1.984 ha. 

Concellos 

Montederramo e Vilar de Barrio. 
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Situación 

Na zona oeste do Macizo Central ourensán, preto do nacemento dos ríos Arnoia, Limia e Támega. Localidades de 

referencia: Verducedo, Gabín e Montederramo (Montederramo) e Rebordechao (Vilar de Barrio). Comarcas de Terra 

de Caldelas e de A Limia, provincia de Ourense. 

Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.”Bidueiral de Montederramo”, de 1.984 ha. 

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

Código Denominación 

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

4020  
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 

ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

4060   Queirogais alpinos e boreais 

6160   Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6220  
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-

Brachypodietea 

6230  

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 

6520   Prados de sega de montaña 

7110  Turbeiras altas 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 do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

91E0  
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 

Cerambyx cerdo Chondrostoma 

polylepis 

  
Geomalacus 

maculosus 

Rutilus arcasii 

  Lucanus cervus   

  



Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Lacerta monticola Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

 Baixa Limia 

Código do ZEC 

ES1130001 

Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 

Data declaración LIC 

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

de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006  poa que se adopta, de conformidade coa 

Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica 

mediterránea 

Data declaración ZEC 

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

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de 

Galicia. 

Instrumentos de planificación 

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

Superficie 

33.921 ha. 

Concellos 

Padrenda, Quintela de Leirado, Verea, Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños, Calvos de Randín 

Situación 

No extremo sudoccidental da provincia de Ourense, facendo fronteira con Portugal. As localidades de referencia 

son Leirado, Bande, A Vila (Lobeira), Muíños, Lobios e Calvos. 

Outras figuras de protección 

Da Rede Natura 2000: 

 Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) “Baixa Limia-Serra do Xurés” de 31.287 ha. 

Da Rede Galega de Espazos Protexidos: 

 Parque Natural “Baixa Limia-Serra do Xurés”, cunha superficie de 29.345 ha. 
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 Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Baixa Limia” de 33.920 e “Baixa Limia-Serra do Xurés” de 31.287 

ha. 

Outras figuras: 

 Reserva da Biosfera “Transfronteiriza Gêres-Xurés” 

 A área forma unha unidade coa ZEPA PT002 (62.922 ha) e Parque Nacional Peneda-Gerês (70.290 ha), en Portugal. 

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

Código Denominación 

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 

3270   
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion 

rubri p.p. e de Bidention p.p. 

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

4030   Queirogais secos europeos 

4090   Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos 

6220  
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea 

6230  

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) 

6520   Prados de sega de montaña 

7110  Turbeiras altas 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 do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

91D0  Turbeiras boscosas 

91E0  
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 

9260   Soutos 

9330   Sobreirais 

9340   Aciñeirais 

  

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
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Flora Invertebrados Peixes 

Veronica 

micrantha 

Coenagrion 

mercuriale 

Chondrostoma 

polylepis 

  
Geomalacus 

maculosus 

Rutilus arcasii 

  Lucanus cervus   

  
Margaritifera 
margaritifera 

  

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa 
lusitanica 

Barbastella barbastellus 

Discoglossus 
galganoi 

Galemys pyrenaicus 

Lacerta monticola Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Myotis blythii 

  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  
Rhinolophus 
ferrumequinum 

  
Rhinolophus 

hipposideros 

  

 A Coherencia da  REDE NATURA 2000 

O obxectivo das redes de áreas naturais protexidas de non debe ser tan só preservar especies raras ou ameazadas, 

ou mostras representativas ou singulares de ecosistemas pouco alterados, senón preservar a integridade ecolóxica 

dos ecosistemas, o que supón garantir que a súa composición de especies, a súa estrutura ecolóxica e as súas 

funcións non se vexan alteradas significativamente como consecuencia das actividades humanas e asegurar que os 

procesos ecolóxicos dos que depende mantéñanse en condicións naturais. 

Unha rede ecolóxica é un sistema coherente de elementos naturais ou  semi-naturais, establecido e xestionado co 

obxectivo de manter ou restaurar as funcións ecolóxicas como medio para conservar a biodiversidade. Para iso, é 

esencial manter tamén a conectividade ecolóxica entre os espazos que compoñen a rede. 

No ámbito nacional, o artigo 46 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece que co fin de 

mellorar a coherencia ecolóxica e a conectividade da Rede Natura 2000, as comunidades autónomas, no marco das 

súas políticas ambientais e de ordenación territorial, fomentarán a conservación de corredores ecolóxicos e a 

xestión daqueles elementos da paisaxe e áreas territoriais que resultan esenciais ou revistan primordial 

importancia para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de especies de 

fauna e flora silvestres.  

 A IMPORTANCIA DA SERRA DE SAN MAMEDE 

A serra de San Mamede forma xunto coa serra de  Queixa, a serra  do  Fial dás  Corzas e as montañas de  

Invernadeiro, o espazo natural máis completo de alta montaña galega, ou gran macizo ourensán. 

Vexetación 

Na cara este a vexetación é típica dun clima continental de alta montaña, a chamada rexión  eurosiberiana galega. 

Atópase vexetación de monte baixo.  Doutra banda, dirixindo a mirada cara ao oeste, baixando ao val de Maceda, 

aparecen os carballos, castiñeiros e bidueiros. 



Reserva Natural 

Esta é unha área protexida coa clasificación de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), membro da rede Natura 

2000 e en proceso de cualificación como parque natural. A promotora recoñece afección severa a hábitats 

prioritarios e outras formacións vexetais de interese comunitario durante a fase de construcción. 

 A RELEVANCIA PAISAXÍSTICA DA SERRA DE SAN MAMEDE 

A Serra de San Mamede garda hábitats en excelente estado de conservación e un bosque singular: o bidueiral de 

Montederramo. É unha zona de montaña esgrevia e encerellada que acubilla moitos tesouros naturais. 

Os seus importantes e ben conservados hábitats de matogueira limitan con bosques singulares. Nas partes de 

menos altitude, completan a paisaxe mosaicos de campiña de gran valor natural e cultural con algunhas aldeas 

esparexidas. 

As aves forestais, como o azor común ou o abelleiro europeo, e as especies típicas do mato, como a gatafornela, son 

aínda comúns na serra. Outras como a aguia real son máis escasas, pero aínda visibles en determinadas zonas. 

A serra de San Mamede forma xunto coa serra da Queixa, a serra do Fial das Corzas e os montes do Invernadeiro o 

espazo natural máis completo da alta montaña galega, o gran macizo ourensán. Pertence aos concellos de 

Montederramo (ao norte e leste), Maceda (ao oeste) e Vilar de Barrio (ao sur). O punto máis alto é a chamada Fonte 

do Santo, a 1614 metros de altitude, onde se atopa unha capela na honra do santo que dá nome á serra e onde se 

celebra unha romaría na segunda semana do mes de agosto. 

O municipio de Montederramo, situado dentro da Ribeira Sacra e cun dos mais importantes cumios de Galicia, 

ofrece unha amplia diversidade de espazos naturais que fan posible a práctica de deportes e actividades ó aire 

libre. 

Predomina a paisaxe de montaña na zona sur pola influencia da Serra de San Mamede. A importancia natural desta 

é tal que gran parte dela está recoñecida pola Rede Natura 2000 como Lugar de Interese comunitario (LIC) co nome 

de “Bidueiral de Montederramo”, xa que un contén un importante bosque de bidueiros e outras especies 

autóctonas que se expanden por mais de 250 Has. 

A subida ó alto de San Mamede tamén é recomendable polas impresionantes vistas do entorno, chegándose a 

divisar Verín ou Monforte de Lemos. Alí está a Capela do santo e a fonte da que, según conta a lenda, o eremita fixo 

manar auga pura e abondante. 

Tanto o Bidueiral como o San Mamede contan con rutas de senderismo. 

A “Ruta do Bidueiral” pódese considerar hoxe, coma unha das andainas máis fermosas de toda a nosa xeografía 

galega. Iniciamos o percorrido en Montederramo e dirixímonos á cara norte da mítica Serra de San Mamede. 

Despois de 8,9 Km chegamos á encrucillada do “Campo do Casar”, punto a partir do cal o sendeiro adéntrase no 

espacio natural “Bidueiral de Montederramo”. Situado entre a Ribeira Sacra e o Macizo Central de Queixa-

Manzaneda, atópase este inigualable conxunto boscoso, cuia importancia ecolóxica determinou a súa integración 

na Rede Natura 2000. 

Un fermoso paseo de 9,4 Km permite ó sendeirista atravesar unha das máis espectaculares “fragas” de Galicia, a cal 

alberga relevantes mostras de especies autóctonas (bidueiros, carballos, acivros, abeleiras, cancereixos, piñeiros 

silvestres, arandeiras,…etc.) e unha variada fauna (corzos, xavaríns, lebres, perdices, gabiáns, aguias, azores, 

mouchos, bufos,…etc). 

Véxase o enlace: 



https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-

mamede?langId=gl_ES 

 

 

Accipiter gentilis na Serra de San Mamede 

 

Gatafornela na Serra de San Mamede 

https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-mamede?langId=gl_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-de-san-mamede?langId=gl_ES


 

Águia Real e a importancia ornitolóxica da Serra de San Mamede 

 

 A PROPOSTA DE AMPLIACIÓN DA REDE NATURA: LIC MACIZO CENTRAL 

Mediante o  ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, acórdase 

someter á participación do público a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. Posteriormente o dito 

prazo amplíase mediante ANUNCIO do 2 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo 

que se acorda ampliar o prazo de participación do público na proposta de ampliación da rede Natura 2000 de 

Galicia. Na proposta de ampliación da Rede Natura atópase o LIC Macizo Central (ES1130002). 



 

Ao anterior hai que engadir os impactos acumulados dos proxectos dos parques eólicos Rodicio e Rodicio II, 

non avaliados na documentación ambiental do proxecto do macro parque eólico Rebordechau. 

O que ten unha maior superficie de coincidencia das concas visuais é o Parque eólico de  Rodicio, que é o máis 

próximo, e despois os Parques eólicos de Alto de  Rodicio e de Sil. E pese a isto, non son obxecto de avaliación 

ambiental conxunta, pese a constituir un único proxecto industrial. Impactos non avaliados pola mercantil 

promotora no EIA. 

 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: 

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 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: 

O proxecto afectaría a unha serie de parcelas que reunirían características higrófilas propias de humedais e zonas 

ribeiregas e son fonte de biodiversidade e riqueza hídrica, xa citadas anteriormente. 

Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais os aeroxeradores 

aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que estamos en presencia 

de humidais, brañas e Lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As importantes remocións de 

toneladas de terra para a instalación das cimentacións e plataformas dos aeroxeradores pode romper acuíferos e 

afectar seriamente ás masas de auga soterradas. Os humidais son fontes de vida, xa que o 40 % das especies do 

mundo viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén son fonte de auga limpa e de alimento, de feito, unha de 

cada sete persoas depende dos humidais para o seu sustento. Os servizos que brindan os humidais son 

incalculables e insubstituíbles. 

Centos de hectáreas de lagoas, lagos, brañas, xunqueiras, bosques húmidos e turbeiras están en serio risco de 

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

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

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

humidais de Galicia, vixente na actualidade. Desde o ano 2008, data de creación do Inventario como rexistro 

público de consulta dos humidais, a Xunta abandonouno por completo e non se molestou en inventariar 

debidamente os humidais galegos incumprindo de cheo a Directiva 2000/60/CE, pola que e establece un marco 

comunitario de actuación no ámbito da política de augas (en diante DMA). 



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

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

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

terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”. 

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

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

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

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

e cartografía. 

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

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

ningún obxectivo ambiental que cumprir, abandonando a súa sorte estes espazos que prestan grandes e valiosos 

servizos ecosistémicos. 

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

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

obras de construción dos parques eólicos sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, provoca a desaparición 

dos valores naturais destes. A apertura de viais, as cimentacións dos muíños, as gavias de cabreado, a construción 

das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os centros de seccionamento están a provocar a framentación 

e drenaxe destas zonas húmidas con un impacto ambiental irreversible e inasumible nunha época de crise climática 

como a actual. 

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

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

outro ecosistema e a implantación de parques eólicos non seu ámbito xeográfico non é a solución adecuada para 

contribuír ao cambio climático. Existen numerosas zonas de humidais, xuncais, brañas e lagoas e directamente 

afectadas polos aeroxeradores. En consoancia co artigo 21 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e 

transición enerxética, relativo á consideración do cambio climático na planificación e xestión territorial e 

urbanística, así como nas intervencións no medio urbano, na edificación e nas infraestruturas do transporte, os 

humidais, as brañas e as lagoas, ao igual que as nascencias dos ríos deberan ser consideradas zonas de 

sensibilidade e exclusión de infraestruturas eólicas, pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e 

provisión de servizos ecosistémicos. 

 ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E CO MEDIO 

AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA:  

Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interés público e a utilidade social do proxecto carece de base e 

xustificación. Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos núcleos rurais 

de Galicia. Nun rural no que a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquer lugar como así o acredita o feito de 

que na mesma área xeográfica existan máis instalacións eólicas. 

 

 ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E CO MEDIO 

AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA:  

Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interés público e a utilidade social do proxecto carece de base e xustificación. Así 

o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos núcleos rurais de Galicia. Nun rural no que a o 

Goberno de España e a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquer lugar como así o acredita o feito de que na mesma área 

xeográfica existan máis instalacións eólicas.  

Parque Eólico Meda e Iberdrola Energías Renovables de Galicia (Eólicas del Sil, S.A. (por cambio de nome de IBERDROLA 



Ampliación Meda 
 

Diversificación, S.A.) 

Parque eólico ampliación 
Pena da Cruz 

Sistemas Energéticos Chandrexa, S.A. (Antes de Iberdrola Energías Renovables de Galicia, S.A.U. 
(Antes de Gamesa Energía, S.A.)) 

Parque eólico Ampliación 
Serra do Burgo 

Iberdrola Energías Renovables de Galicia (Eólicas del Sil, S.A.) 

Parque eólico Alto do 
Rodicio 

Iberdrola Energías Renovables de Galicia, S.A.U. 

Parque eólico Pena da 
Cruz 

Sistemas Energéticos Chandrexa, S.A. (Antes Iberdrola Energías Renovables de Galicia (Eólicas del 
Sil, S.A. (por adquisición a GAMESA Energía, S.A.))) 

Parque Eólico do Sil 
Iberdrola Energías Renovables de Galicia (Eólicas del Sil, S.A. (por cambio de nome de IBERDROLA 
Diversificación, S.A.)) 

Parque eólico Ampliación 
de Sil (Fases I e II) 

Iberdrola Energías Renovables de Galicia, S.A. 

Parque eólico Xesteirón  

Parque eólico Rodicio II  

 

O “Parque Eólico Alto do Rodicio”, promovido pola empresa lberdrola Energías Renovables de Galicia, SA., conta con 7 

aeroxeradores e a súa infraestrutura asociada, en Montederramo e Xunqueira de Espadanedo (Qurense). Os aeroxeradores 

localízase no sector central da Serra de Meda. O parque eólico Alto do Rodicio sitúase no contorno próximo dos pertencentes aos 

parques eólicos de Meda e Ampliación Meda, que forman un continuo cos de Sil e Ampliación Sil. 

Non se avaliaron os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade das infraestruturas da área xeográfica afectada polo estación 

eólica Rebordechau. 

 IMPACTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA E O BENESTAR DÁS FAMILIAS AFECTADAS 

Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.  

https://aliente.org/efectos-eolica-salud 

Os campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa, xerados tanto nas liñas de transporte, así 

como nos transformadores eléctricos instalados nas subestacións eléctricas, poderían causar enfermidades graves. 

Así o afirma o documento Efectos dos parques eólicos e instalacións eléctricas asociadas sobre a saúde, publicado 

o 22 de setembro por Alianza Enerxía e Territorio (IEMFA). Segundo este informe, a Organización Mundial da Saúde 

(OMS) concluíu en 2002 que os resultados experimentais existentes ata a data non confirmaban que a exposición a 

campos electromagnéticos xerados polos compoñentes de distribución e transformación de electricidade produza 

consecuencias graves para a saúde. Con todo, o avance da ciencia identifica algunhas lagoas que requiren 

investigacións independentes sobre o tema. De feito, a propia OMS non descarta actualmente que os campos 

electromagnéticos de baixa frecuencia xerados no transporte e nos procesos de transformación eléctrica deban 

considerarse como “posible  carcinógeno humano”. 

A relación directa entre a exposición a campos electromagnéticos e certas afeccións á saúde é unha afirmación da 

que cada vez hai menos dúbidas no mundo científico. Así o testemuñan diversos estudos, como o da Universidade 

de Oxford, que relaciona este tipo de contaminación con leucemia infantil ou o incremento de cancro infantil. Do 

mesmo xeito, a  IEMFA publicou en 2001 un informe e declaración de consenso científico sobre os riscos dos campos 

electromagnéticos. Debido a estes e outros moitos outros estudos, recomendouse limitar a exposición en base aos 

achados de risco de contraer enfermidades graves como leucemia, tumores cerebrais ou Alzheimer, entre outras. 

Neste punto xorde a necesidade de aplicar o Principio de Precaución. Segundo a Unión Europea, “pode 

invocarse cando un fenómeno, un produto ou un proceso pode ter efectos potencialmente perigosos 

https://aliente.org/efectos-eolica-salud


identificados por unha avaliación científica e obxectiva, se dita avaliación non permite determinar o risco con 

suficiente certeza”. Este principio de cautela non opera cando existen datos terminantes sobre os riscos para 

a saúde e o medio ambiente. Nese momento deberán operar as medidas preventivas e correctoras. Este é un 

deses casos no que cabería invocar o principio de precaución ás autoridades, pola falta de información sobre 

a seguridade da inocuidade dos  megaproyectos que se estarían autorizando por toda a xeografía. 

A experiencia adquirida ao longo dos moitos anos de funcionamento dos parques  eólicos e da súa ampla e 

progresiva implantación, sacou á luz a aparición de patoloxías específicas nas persoas que viven na súa contorna. 

Estas patoloxías son producidas sobre todo polo ruído, a contaminación  lumínica, as ondas  sónicas de baixa 

frecuencia, as ondas electromagnéticas e outros, que actúan de maneira individual e  sinérgica, con efectos que se 

potencian en función da proximidade dos individuos ás instalacións, así como o tempo de exposición. 

Para empezar, o ruído é causante de diversas afeccións da saúde, xa que é o principal impacto dos aeroxeradores 

sobre as persoas. Por unha banda está o ruído  audible, que produce alteracións na calidade do soño mediante a 

súa interrupción obxectiva. Tamén produce xordeira,  acúfenos, vertixes, mareos,  cefaleas, hemicrania, depresión, 

ansiedade, irritabilidade e deterioración da calidade de vida. O ruído é máis  perturbador cando hai aeroxeradores 

próximos e poténciase coa velocidade do vento. Doutra banda, as turbinas producen ruído non  audible 

(infrasonidos, ultrasóns e ondas de baixa frecuencia por baixo de 20 Hz que son imposibles de oír para o oído 

humano) que tamén é prexudicial para a saúde. Estes sons propáganse a quilómetros, atravesando os muros das 

vivendas e poden causar  fibrilación auricular, dores de cabeza, pesadelos nocturnos, irritabilidade, neurose… 

Por outra banda, a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro incluíu os campos electromagnéticos de 

baixa frecuencia xerados polas liñas eléctricas e infraestruturas asociadas como posible axente canceríxeno. 

Entidades científicas e a normativa de varios países europeos e anglosaxóns establecen 0,2 μ T como valor límite de  

inmisión dos campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa e 0,5  KVM de campo eléctrico. Hai 

outro aspecto que tamén inflúe na calidade de vida dos habitantes nas áreas  próximas aos parques eólicos. A 

rotación das aspas dos aeroxeradores pode crear  oscilacións nos sinais electromagnéticos utilizados para a 

comunicación. As turbinas crean unha zona escura para as transmisións detectadas nun radio de 10 quilómetros de 

distancia desde as turbinas, se estas instálanse entre un  transmisor e o receptor. 

*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 21/2013, do 9 

de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora, da biodiversidade…  

*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto.  

*A promotora obvia a importancia económica e ambiental da apicultura do lugar de afección do proxecto.  

* A promotora obvia a importancia do cultivo da castaña e dos soutos. 

 VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DEGALICIA. ELIMINACIÓN DA 

MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE.  

O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue a mitigar o cambio climático e á 

descarbonización da economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o impacto 

da estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos núcleos habitados e o 

posible éxodo poboacional que se pode dar derivado da manchea de estacións eólicas que hai no territorio e outras 

infraestruturas, que dificultan a vida no rural e a sustentabilidade e viabilidade das explotacións forestais e agro – 

gandeiras (fomentando o feito coñecido como despoboamento do rural ou España baleirada). A este respecto 

debera informar a Dirección Xeral Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á 

luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso forestal 

sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do parque eólico, en 

tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que 



xera emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha contribución 

importante ao PIB galego.  

Como ben indica o artigo 25 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo ao 

“Desenvolvemento rural: política agraria, política forestal e enerxías renovables”:  

“O Goberno incorporará na aplicación da Política Agraria Común, así como noutras estratexias, plans e programas en 

materia de política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas encamiñadas a reducir a 

vulnerabilidade ao cambio climático dos chans agrícolas, dos montes e dos chans forestais e para facilitar a 

preservación dos mesmos, entre elas, a elaboración dun mapa de vulnerabilidade, así como a avaliación e promoción 

de sistemas agrícolas e prácticas de xestión forestal sostibles para aumentar a súa resiliencia fronte ao cambio 

climático, que fomentarán en todo caso as sinerxias coa redución de emisións de gases de efecto invernadoiro nestes 

ecosistemas”.  

 OMISIÓN DA IMPORTANCIA DO MONTE EN GALICIA 

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 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. 

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, 

O uso forestal e a funcionalidade actual dos montes afectados polo proxecto do parque eólico REBORDECHAO 

PREVALECEN sobre o uso previsto nos proxectos eólicos citados e RESULTA INCOMPATIBLE a actual utilidade e 

funcionalidade dos montes cos usos eólicos previstos. 

 AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS SERIOS E IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS AGRO-GANDEIRAS 

DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO:  

A estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as explotacións agro –gandeiras coa 

conseguinte perda da base territorial destas e a perda de rendementos. A fragmentación que produce a 

infraestrutura eólica resulta incompatible cos obxectivos da Política agraria comunitaria (PAC). A empresa 

promotora non avaliou os impactos do proxecto sobre destas explotacións económicas e como repercute a 

estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados.  

É por tanto un proxecto industrial agresivo non só coa paisaxe senón tambén incompatible co medio de vida e o 

benestar das familias porque implica unha tranformación severa e incluso agresiva para o seu sustento económico 

e á base das economías familiares do rural afectado.  

Existe unha afección severa a terras de cultivo e agrogandeiras.  

 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 do parque eólico Rebordechau e as súas infraestruturas de evacuación e conexión eliminan de 

forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma flagrante a normativa que 

obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable.  

É inadamisible a afección a hábitats de interés comunitario con respecto aos cales, existe a obriga legal de 

manter nun estado de conservación favorable.  

Isto indica que:  

1.- O órgano ambiental e o órgano substantivo permitirían, e de forma reiterada nos distintos proxectos 

eólicos, a degradación e eliminación de hábitats prioritarios e de interés comunitario.  



2.- Que as instalacións eólicas xustifícanse sobre calquer tipo de hábitat, incluso sobre e a costa dos hábitats 

catalogados e sobre os que existe un deber legal de conservación nun estado ambiental favorable.  

3.- Que o estudo de impactos non se realiza sobre a totalidade da superficie afectada, senón sobre un buffer 

escollido libremente pola mercantil promotora.  

4.- Que as instalacións e infraestruturas eólicas eliminan hábitats prioritarios e de interés comunitario e 

eliminan o humus e degradan o chan, que como recurso non renovable e finito debera ser preservado.  

5.- Que se está a sacrificar a biodiversidade en aras do lobby enerxético e da implantación masiva de 

estacións eólicas coa conivencia do órgano substantivo do Ministerio e do Goberno de España. 

 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”.  

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.  

 Afección severa a especies florísticas ameazadas: 

Euphorbia  uliginosa,  Dryopteris  guanchica,  Euphorbia  uliginosa,  Hymenophyllum tunbrigense,  Isoetes  fluitans e  

Woodwardia  radicans.  

Con respecto ás especies en perigo de extinción cómpre ter en conta que a: 

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

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

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 compensatorias levará a cabo conforme ao 

previsto no artigo 84.3, salvo polo que se refire á remisión das medidas compensatorias á Comisión Europea. 

Ausencia de medidas preventivas e correctoras. O Plan de Vixiancia ambiental non é unha medida preventiva de 

cara a  protección das especies en perigo de extinción e as catalogadas como vulnerables. 

A isto hai que engadir os impactos do continxente de parques eólicos previstos para a mesma área xeográfica e os 

xa implantados.  



 Prexuizos significativos para o Lobo. Plan de Xestión do Lobo de Galicia.  

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Así o demostra non só a 

realidade física senón tamén os numerosos topónimos que referencian a presencia lobeira na zona. Existen 

multitude de referencias á presencia dos puntos de encontro lobeiros e testemuñas desta realidade. Neste sentido 

este proxecto afecta directamente e de forma irreversible aos hábitats da especie. Falla de avaliación por parte da 

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

a especie. Non se siguen os criterios dos expertos que indican:  

“• Recoméndase que na fase de planificación dun novo parque eólico (fase proxecto) consúltense as fontes 

dispoñibles acerca da presenza de mandas de lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da 

especie e o que se coñece do efecto dos parques eólicos sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse 

impactos negativos sobre este cánido.  

• É conveniente que durante a planificación dun parque eólico identifíquense as principais manchas de vexetación 

arbustiva e evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.  

A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos significativos 

para unha especie de marcado carácter territorial. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo no 

que non estean abertos a aceptar elementos novos, serán eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas 

naturais o son por esta causa.  

O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en 

Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente 

protexidas”, constando as prohibicións correspondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres 

características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a concepción da lista 9 única de especies e a incorporación 

da política conservacionista na planificación económica.  

O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as especies 

amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en caso de 

non ter dita consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do Convenio de 

Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de interese 

comunitario como o Lobo. 

 Prexuizos significativos e incompatibles coa avifauna:  

Circus pygargus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Circus cyaneus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Circaetus gallicus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  



Especie en Réxime de Protección Especial  

Hieraaetus pennatus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Milvus migrans  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Aegypius monachus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:  

“Vulnerable”  Gyps fulvus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Falco peregrinus  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Falco columbarius  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Bubo bubo  

Status de protección legal: Anexo I Directiva  Comunitaria 2009/147/CEE  

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”  

Especie en Réxime de Protección Especial  

Rhinolophus ferrumequinum 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Rhinolophus hipposideros 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 

Destaca polo seu interese e por ser unha especie propia dos hábitats afectados pola implantación do parque o  

Circus  pygargus con presenza documentada na zona, e que está catalogada como vulnerable no Catálogo  Galego 

de Especies  Ameazadas. Ademais destas, están presentes ou potencialmente presentes distintas especies de aves 



rapaces planadoras entre a que destacamos o aguia  culebrera  Circaetus  gallicus, cuxos hábitos de voo que a fan 

susceptible de chocar cos aeroxeradores e outras como Buteo  buteo e de Falco tinnunculus. 

Hai que ter en conta ao respecto a SENTENCIA: 00311/2020, de 11 de decembro de 2020 do TSXG (PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO nº 0007342 /2019): 

"O impulso da enerxía eólica debe planificarse evitando toda posíbel interferencia para a ampliación da Rede Natura, 

salvando o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades do Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), sen que 

poidan situarse os parques eólicos e logo pretender ampliar a Rede Natura cando as especies a protexer non entenden 

de planeamentos ou fronteiras, polo que as zonas ecoloxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra, 

sen que poda haber espazos protexidos rodeados de muíños".  

 Millafre Real (Milvus milvus) 

Categoría de conservación: En perigo de extinción. 

• Aguia real (Aquila chrysaetos) 

Categoría de conservación: En perigo de extinción. 

Con respecto ás especies en perigo de extinción cómpre ter en conta que a: 

Existe unha particular afección para especies como o Circus pygargus catalogado como vulnerable a nivel estatal 

(Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de 

Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas) e autonómico (Decreto 88/2007, do 19 de abril, 

polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas) e o milano real (Milvus milvus), recolleito baixo a 

categoría en perigo de extinción na lexislación autonómica (Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o 

Catálogo galego de especies ameazadas) e estatal (Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o 

desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de 

Especies Ameazadas). Ademais recoñecese non EIA que detectouse a presenza de milano real (Milvus milvus). 

Asemade tamen existe unha particular afección para outras especies en perigo de extinción como a Aquila 

chrysaetos. Detéctase tamen a presencia de anfibios vulnerables como  a Ra iberica, a Hyla arbórea, a Ra 

temporaria e a Chioglossa lusitánica. Todas estas especies están ligadas en maior ou medida á auga, polo que é moi 

probable atopalas por situarse os aeroxeradores en paraxes que reúnen as características propias dos humidais. 

Outras especies afectadas: 



 

 

 

 Afección paisaxística moi severa. Incremento do feísmo paisaxístico sin precedentes dentro dunha 

paisaxe que debido ao illamento conserva aínda a súa esencia. Eólicos que infestan o Camiño de 

Santiago, roteiros e miradores.  

Feísmo Paisaxístico e descontextualización do patrimonio. Afección severa ao turismo e á hostalería. Non avaliado 

pola mercantil promotora 

 Prexuizos significativos e irreversibles para as Paisaxes. Produción de Feísmo Paisaxístico: 

O parque eólico Rebordechao afecta ás Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP) Alto de San Mamede-Bidueiral de 

Montederramo, en Maceda e Vilar de Barrio e Correchouso-Río de Cabras en Laza.  

 Afección severa a itinerarios, sendeiros, miradoiros e áreas recreativas. Xeración de Feísmo 

Paisaxístico. Afección severa ao turismo e á hostalería. Afección severa e irreversible para as familias 

que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados: 

 Área de Recreo da Serra de San Mamede, moi afectada polo impacto paisaxístico de alomenos 9 

aeroxeradores. 
 Ruta Os Penedos da Moura, afectada de forma severa pola totalidade dos aeroxeradores. A isto hai que 

engadir o impacto da LAT de evacuación, á que a promotora obvia calquer referencia no EIA. 

 Itinerario Natural Bidueiral de Montederramo (Gabín – Alto de San Mamede), Rede Natura 2000. 
 Campo do Casar 
 Alto de San Mamede 

 Ruta do Santo e ermida de San Mamede, afectada de forma severa pola totalidade dos aeroxeradores. A isto 

hai que engadir o impacto da LAT de evacuación, á que a promotora obvia calquer referencia no EIA. 

 Itinerario Natural Río Queixa (Queixa – A Ferrería – Queixa) 
 Río Queixa 

 Río Navea 

 Corga do Marco 

 Corgo de Vademiotos 
 Itinerario Panorámico Montederramo a Manzaneda 

 Mirador de San Fiz 

 Área de Recreo de Pradomao 

 Mirador de Triguás 
 Capela de Triguas 
 Val do Sil 

 Ruta BTT – Circular de Parada de Sil, afectada de forma severa pola totalidade dos aeroxeradores. Cómpre 

lembrar que núcleos como Guendón, Pradomao, A Hedrada están afectados de forma severa polo proxecto 

eólico. 
 Ruta BTT – Circular de Nogueira 
 Ruta 3 “Circular de Parada de Sil”  

 Itinerario Panorámico Monforte de Lemos al Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil 
 Mirador de San Fiz 

 Mirador Alto de San Mamede e a ermida de San Mamede, con afección severa polo proxecto eólico. 
 Área de Recreo Monte Medo e Santuario da Virxe dos Milagres. 
 Parque da Ansuiña 

 Mirador de Picouto 
 Val do Medo 

 Área de Recreo da Serra de San Mamede 
 Área de Recreo de Pradomao 

 Mirador de Triguás 

 Mirador de San Fiz 



 

 Mirador Alto de San Mamede 

 Cabeza de Manzaneda 
 Área de Recreo Monte Medo 
 Mirador de Picouto 
 Parque da Ansuíña 
 Silla da Raíña 

 

O DESPREZO POLA PAISAXE  É TAN EVIDENTE que este proxecto non merece ser autorizado. O grao de 

saturación eólica e de industrialización eólica das nosas serras e montes e de tal envergadura que as empresas 

prefiren non avaliar, como é o caso, os impactos acumulados que se van xerando á medida que se autorizan 

sucesivamente instalacións eólicas sen planificación algunha e de forma totalmente descontrolada. Semella 

que o importante é inzar muíños a esgalla e sin importar o efecto acumulado na paisaxe e á afección ao 

benestar das familias e da fauna. Isto xera FEÍSMO PAISAXÍSTICO. 

E é que non existe tal efecto sinérxico negativo. En modo algún a presencia de novos muíños neutralizan o 

efecto dos outros. Esta afirmación constitúe unha burla á cidadanía e un desprezo manifesto pola paisaxe.  

 Afección severa e incompatible cos seguintes itinerarios culturais: 

Río Queixa (Queixa – A Ferrería - Queixa) 

Bidueiral de Montederramo (Gabín – Alto de San Mamede – Gabín) 

Correchouso - Correchouso Natural. 

Afección severa á paisaxe e aos seguintes miradoiros: 

Alto de San Mamede 

Alto do Foxo 

Vista pintoresca estrada Laza –Cerdedel ou Silla da Raíña 

Pico de Meda 

 Incremento do Feísmo Paisaxísto, fragmentación de hábitats e perda de biodiversidade debido a: 

Outros parques eólicos na contorna: 

Rebordechao   

Fial das Corzas   

Rodicio   

Rodicio II   

Serra do Burgo Ampliación   

Xesterion   

Xinzo Norte   

2.- Outras infraestruturas que tamén dividen e fragmentan o territorio e os hábitats coa conseguinte perda de 

biodiversidade. 

OU-113  



 

OU-112  

OU-111  

OU-1053  

OU-1052  

OU-1051  

Outras  

Ferrocarril convencional 

 Prexuizos significativos para o patrimonio cultural e arqueolóxico. Descontextualización deste 

RE32037001 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32037003 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32037005 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32037010 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32037012 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32037013 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32037015 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039006 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039026 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039034 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039035 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039036 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039037 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039038 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32039040 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32043010 MACEDA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

RE32043001 MACEDA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

GA32057010 PARADA  DO SIL ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

VÍA DA PRATA VIARIA CULTURAL 

CAPELA DE SAN BIEITO ARQUITECTÓNICO  PBA 

RE32039018 LAZA ARQUEOLÓXICO  PBA,  DXPC 

PETRÓGLIFO 01 MONTEDERRAMO ARQUEOLÓXICO INÉDITO 



 

PETRÓGLIFO 02 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ARQUEOLÓXICO INÉDITO 

CRUZ 01 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ETNOGRÁFICO INÉDITO 

CRUZ 02 XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO ETNOGRÁFICO INÉDITO 

 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: sin avaliar 
 PATRIMONIO SONORO E OLFATIVO: sin avaliar 
 A ARQUEOLOXÍA DA PAISAXE: sin avaliar 

 
☞ 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 Rebordechao 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: 

“4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os 
distintos réximes de forma complementaria”, pero entendendo en base ao indicado na exposición de motivos da lei, 
que no caso de non poder complementarse prevalecerá aquel que máis protexa o chan rústico e en ningún caso, 

aquel que poida alterar de forma irreversible a funcionalidade deste como é o caso das infraestruturas eólicas 
proxectadas. 

De feito, o artigo 35.2 indica que: “Os restantes usos en chan rústico son usos prohibidos”, sobre todo aqueles que 

alteren de forma irreversible a súa funcionalidade, como é o caso das remocións de terra descritas no proxecto eólico 
Rebordechao.  



 

Conclusión: 

O parque eólico Rebordechao proxectado é incompatible cos usos e a fertilidade actual dos chans. As cimentacións 
do parque xunto coa remoción de toneladas de terra previstas para a súa implantación, altera de forma irreversible a 

cuberta vexetal e os recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e longo prazo desertificación 

da área afectada, xa que, a perda da cuberta vexetal e dos humidais converte aos chans nun recurso natural non 

renovable e finito perdendo a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible. 

III.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLO PARQUE 

EÓLICO REBORDECHAO 

A mercantil promotora propón a modificación de cualificación urbanística e regulación detallada do uso 
pormenorizado para  recalificalo como chan rústico de especial protección de infraestruturas. 

De acordo co previsto no Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, cando un terreo, polas súas 
características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico de especial protección, aplicaranse os 
distintos réximes de forma complementaria, prevalecendo aquel que outorgue unha maior protección (que  neste 

caso  non  é o chan de  infraestruturas). Polo tanto, desde o punto de vista urbanístico o proxecto eólico 
REBORDECHAO é incompatible. A promotora pretende unha recalificación urbanística non amparada 
legalmente en relación ao chan rústico de protección forestal, chan rústico de protección de cauces, o chan 

rústico de protección paisaxística e o chan rústico de protección de espazos naturais. 

 “Artigo 34.4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, 
aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria”. 

Ao anterior hai que engadir a prevalencia da protección ambiental do Artigo 2 da  Lei 42/2007,  do 13 de  decembro,  
do Patrimonio Natural e dá  Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta  lei: 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os  supostos básicos dá  
devandita prevalencia”. 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, 
do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.  Hai hábitats 

prioritarios e hábitats de interese comunitario pero ambos os  dous tipos gozan da protección  do  artigo 2  desta 
directiva,  isto  é: 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o 
restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da 
flora de interese comunitario. 

Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas de especial conservación conforme á Directiva 
92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora 
silvestres. Non poden ser, por tanto, nin eliminados, nin degradados. A normativa citada indica expresamente 

que estes hábitats deben ser conservados e manterse nun estado de conservación favorable. 

IV.- 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 o Estudo de Impacto Ambiental e da solicitude de Autorización Administrativa Previa 

(modificados) do Parque Eólico Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e 

Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Maceda, Montederramo, 

Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (Ourense), con actuacións para accesos nos termos municipais de 
Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (Ourense). «BOE» núm. 178, de 26 de xullo de 2022, Código do 
proxecto: PEol-402 (modificado) e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, 

patrimoniais e paisaxísticos presentes na área de afección do proxecto e a falla de licencia social. 

Deberan repotenciar os parques eólicos xa instalados no canto de inzar máis muíños e infraestruturas eólicas, que o 
único que producen é Feísmo Paisaxístico, fragmentan os hábitats, producen perda de biodiversidade, afectan á 

necesaria conectividade ecolóxica e permeabilidade dos ecosistemas ao xerar “illas biolóxicas” e causan prexuizos 
irreparables neste caso á necesaria coherencia da Rede Natura 2000. 

Trátase de 25 macro aeroxeradores de 215 metros de altura con un impacto visual e paisaxístico inasumible e con 

unha afección extremadamente significativa para o benestar das familias que viven, residen e/ou traballan nos 
núcleos rurais afectados. A isto hai que engadir 3 torres metereolóxicas. 

Ademais afectan a especies en perigo de extinción por ser un área xeográfica de potencial distribución das mesmas. 

Así recoñecese no EIA que detectouse a presenza de Milvus milvus e Aquila chrysaetos. Existe tamen unha particular 
afección a anfibios vulnerables como  a Ra iberica, a Hyla arbórea, a Ra temporaria e a Chioglossa lusitánica. Todas 
estas especies están ligadas en maior ou medida á auga, polo que é moi probable atopalas por situarse os 
aeroxeradores en paraxes higrófilas que reúnen as características propias dos humidais referidos na parte expositiva 

deste escrito de alegacións, humedais obviados na documentación ambiental. 

As  instalacións e infraestruturas eólicas eliminan hábitats prioritarios e de interés comunitario e eliminan o humus e 
degradan o chan, que como recurso non renovable e finito debera ser preservado.  

O órgano substantivo estaría a sacrificar a biodiversidade en aras do lobby enerxético e da implantación masiva de 
estacións eólicas en connivencia con este. Advírteselle da obriga legal de manter os hábitats de interés comunitario 
nun estado de conservación favorable. E no presente caso non sería así, posto que a eliminación destes produce 

unha afección irreversible. Existe unha afección severa e irreversible para os recursos hídricos, para os humedais, 

para a necesaria conectividade ecolóxica e para as masas arbóreas autóctonas ou ancient wood galego. Ademais o 
proxecto da estación eólica está sobredimensionado e non se xustifican os prexuizos para o medio natural. 

2.- Téñase en conta que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal, agas os protexidos polo 
Convenio Ramsar. 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.  



 

Teñan en conta a grave e severa afección aos humedais deste proxecto da estación eólica de Rebordechau. Non se 

garante a conectividade ecolóxica lonxitudinal e transversal dos ecosistemas nin a necesaria coherencia da Rede 
Natura 2000. Ademais existe afección a especies en perigo de extinción. 

3.- Acceso dixital, ao abeiro da Lei 27/2006, á documentación relativa ao seguimento ambiental do Plan Sectorial 

eólico de Galicia e ao programa de vixiancia ambiental deste, tal e como indica o artigo 51 da Lei 21/2013, de 9 de 

outubro de avaliación ambiental de Galicia e acceso dixital á planificación eólica do Ministerio do Goberno de 
España. 

Véxase o Informe Macroeólicos:  

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe// 

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

● Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do 

público á información ambiental e o Convenio de  Aarhus de 1998 sobre o acceso á información, a 
participación do público e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que garanten o acceso público a 
información ambiental que obre en poder das autoridades públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto 

cando se lles solicite como mediante divulgación activa. 

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

Europea, do Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o 
acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO  L 124 de 17.5.2005,  pp. 1-3) 

● Regulamento (CE)  nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á 
aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de  Aarhus sobre o 

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

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

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

● Directiva 2014/52/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de abril de 2014 pola que se modifica a 

Directiva 2011/92/UE, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados 

sobre o medio ambiente. 

●  Directiva 2011/92/UE do Parlamento e do Consello, do 13 de decembro de 2011, relativa á avaliación das 

repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente 

●  Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación 

ambiental dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. 

5.-  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 o Goberno de España, 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 ao proxecto do parque Eólico Rebordechao, de 154 MW, 
situado nos termos municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, 
situada nos termos municipais de Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín 

(Ourense), con actuacións para accesos nos termos municipais de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza 

(Ourense), «BOE» núm. 178, de 26 de xullo de 2022e os demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na 
área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de evacuación existentes e en tramitación na mesma área 

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/


 

xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente por mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias, 

culturais e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e polígonos eólicos que só benefician a 
empresas como é o presente caso. 

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN 

GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777 

Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.  

https://aliente.org/efectos-eolica-salud 

6.- Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan 

participar na localización do proxecto do parque  eólico Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais de 

Laza, Vilar de Barrio e Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de 

Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (Ourense), con actuacións para accesos 

nos termos municipais de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (Ourense), «BOE» núm. 178, de 26 de 

xullo de 2022, aos efectos paisaxísticos. Cómpre ter en conta que o Convenio europeo da Paisaxe indica que os 

obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración, en base ás aspiracións da cidadanía, e non en 

base ás aspiracións dunha mercantil promotora que actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, estase a 

obviar  a participación pública  nun instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta afección 

como é este proxecto industrial. 

7.- Acceso aos Resultados do plan de seguimento de avifauna (incluindo posibles colisions de quiropteros) e informe 

dos posibles efectos acumulativos do parque eólico Alto do Rodicio e dos parques eólicos de Meda e Ampliación 

Meda, Sil e Ampliación Sil tendo en conta o sinalado nas súas DIAs, e tendo en conta tamen que cómpre estudar o 

risco de colisión da avifauna dos parques próximos, aspecto obviado pola mercantil promotora no EIA do parque 
eólico Rebordechau, á vista de que as afeccións esténdense á Cabeza de Meda, contorna próxima dos pertencentes 

aos parques eólicos de Meda e Ampliación Meda, que forman un continuo cos de Sil e Ampliación Sil, e os seus 

posibles efectos acumulativos (aditivos e/ou sinérxicos) de todos eles sobre a fauna debido á presenza das citadas 

instalacións. 

8.- Teñase en conta que a excesiva fragmentación dos ecosistemas e a falla de avaliación do impacto sobre o lobo 

ibérico afecta de forma severa ao seu hábitat, tendo en conta que o lobo atópase estritamente protexida. A corta de 

matogueira que se leva a cabo nas obras de construción dos parques afecta aos puntos de encame e puntos de 
encontro da especie. Tras a Orde TED/980/2021, do 20 de setembro, pola que se modifica o Anexo do Real Decreto 
139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección 
Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas, todas as poboacións de lobo (Canis lupus) están incluídos na 

“Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial” recollido no Real Decreto 139/2011. A ubicación 
das infraestruturas da estación eólica Rebordechau debera realizarse tendo en conta a protección dos puntos de 
encame e puntos de encontro da especie e neste caso non foi así. Polo tanto, anúlese todo o expediente do proxecto 
eólico Rebordechau por infracción normativa. 

9.- Teñan 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”. 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud


 

O presente proxecto da estación eólica Rebordechau afecta de forma severa a diversidade biolóxica e a elementos 

fundamentais da conectividade ecolóxica e da paisaxe. Como xa se indicou na parte expositiva deste escrito existe un 
número elevado de montes afectados, de cauces, de humedais…etc. Non se garante a necesaria conectividade 
ecolóxica. 

10.- Ao abeiro daLei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de 

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 
2003/35/CE) e do Convenio de Aarhus solicítase o acceso á documentación ambiental, xa que non foi obxecto de 
exposición pública, da Subestación Colectora Meda (coa que conecta a Subestación Transformadora Rebordechao 
30/220 kV) e acceso á documentación ambiental da Subestación Transformadora Rodicio 30/132 kV (obxecto de 

tramitación independiente), pero que está vencellada coa Subestación Transformadora Rebordechao 30/220 kV. 

Tamen se solicita o acceso á documentación ambiental da Subestación PE Sil 220kV coa que conecta a Línea de Alta 
Tensión 220kV Subestación Colectora Meda. 

Rebordechau, 23 de agosto de 2022 

 

 

Asdo.- _______________________ 


