VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE
Rúa Curros Enríquez, 1-4º
32003 Ourense

Asunto: Alegacións ao ACORDO do 17 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se
someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de
utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de
construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral,
situado no concello de Baltar, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de
outubro de 2022, alegacións ao Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque
eólico Tramontana, pasando pola subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”, ao que
non se permite o acceso a súa documentación ambiental, alegacións ao proxecto de interese autonómico e o
estudo de impacto ambiental do parque eólico Tramontana, situado nos concellos de Baltar, Cualedro e
Xinzo de Limia, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/030), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de
2022, alegacións ao proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto do
parque eólico San Martiño, situado no concello de Baltar, da provincia de Ourense (expediente IN408A
2020/77), DOG Núm. 205, de 25 de outubro de 2021 e alegacións ao proxecto da liña de evacuación eléctrica
do parque eólico San Martiño LAT 132 kV SET PE San Martiño-SET Larouco, sita nos concellos de Baltar e
Xinzo de Limia (expediente IN408A 2021/043), DOG Núm. 228, de 26 de novembro de 2021.

Don/Dona ___________________________________________ con DNI. Número ________________________, con
domicilio a efectos de notificacións en _____________________________________________________________,
municipio de _______________, provincia__________________, teléfono ________________________________.

EXPÓN:
Á vista do ACORDO do 17 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a
información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en
concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de
interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar,
provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022 e á vista dos demais
proxectos en tramitación arriba referenciados e o parque eólico Larouco xa instalado e con 49 aeroxeradores, por
medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS:
I.- CONTEXTO
1.- En agosto de 2021 sométese a consulta pública o documento de inicio do Proxecto “Liña de alta tensión a 132
KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola subestación do parque eólico Mistral, ata
subestación de Salas”. Código: 2021/0131.
Promotora: PE MISTRAL 4W, S.L. Domicilio a efectos de notificacións en: Paseo de del Mar, 6. 11310 – San Roque
(Cádiz) NIF: B72383748

“Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola subestación do
parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”.
Indica a mercantil promotora no anteproxecto ou documento de inicio:
“Ditas instalacións dispoñen de permiso de acceso á rede de distribución na SET SALAS 132 kV, subxacente do nó da rede de transporte
FRIEIRA 220 kV. As instalacións de conexión están integradas pola LAT 132 kV SET PE TRAMONTANA (30/132 kV) – SET PE MISTRAL
(30/132 kV) e a LAT 132 KV SET PE MISTRAL (30/132 kV)- SET SALAS 132 kV. Estas dúas liñas conforman a SOLUCIÓN DE
EVACUACIÓN CONXUNTA DOS PARQUES EÓLICOS MISTRAL E TRAMONTANA, obxecto deste proxecto, e que evacuará a enerxía
xerada polos citados parques eólicos ata o punto de conexión na subestación SET SALAS 132 kV, propiedade da empresa distribuidora de
enerxía eléctrica UFD DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDADE, S.A., subxacente do nó da rede de transporte FRIEIRA 220 kV, e situada no
concello de Muíños (Ourense)”.
Resumindo os impactos xerais deste anteproxecto citamos:
Lonxitude aproximada será de 27.366,02 metros, sen incluír os vans destensados de conexión ás distintas subestacións.
*LAT 132 kV SET PE TRAMONTANA - SE PE MISTRAL: 16 Apoios.
Orixe: pórtico metálico situado no interior da subestación SET PE Tramontana (Termo Municipal de Baltar).
Final: pórtico metálico situado no interior da subestación SE PE MISTRAL (Termo Municipal de Baltar).
A Liña de Alta Tensión constará dun simple circuíto de condutor A-180 Simplex, tendido sobre apoios metálicos de celosía. A súa lonxitude
aproximada será de 3.680,75 metros, sen incluír os vans destensados de aproximadamente 35,68 m de conexión á SET PE TRAMONTANA
e de 25,81 m á SE PE MISTRAL.
*LAT 132 kV SET PE MISTRAL- SALAS: 85 apoios.
Orixe: pórtico metálico situado no interior da subestación SET PE MISTRAL (Termo Municipal de Baltar).
Final: pórtico metálico situado no interior da subestación SE SALAS (Termo Municipal de Muíños).
A Liña de Alta Tensión constará dun simple circuíto de condutor A-280 Simplex, tendido sobre apoios metálicos de celosía. A súa lonxitude
aproximada será de 23.695,86 metros, sen incluír os vans destensados de aproximadamente 26,49 m de conexión á SET PE MISTRAL e de
25,64 m á SE SALAS
 Vulneración normativa: **DECRETO 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia.
4.2.4.3. Parques eólicos. DX.20.
Os proxectos mediante os cales se materialicen os parques eólicos atenderán ás seguintes directrices: As liñas de evacuación cara á rede de
transporte planificaranse de forma conxunta co parque eólico, procurando buscar os mellores trazados, de acordo cos criterios sobre liñas
eléctricas. Dentro das AEIP delimitadas no Catálogo das paisaxes de Galicia, estudarase a viabilidade de soterrar as liñas de evacuación.

A liña de alta tensión parte da Subestación do parque eólico Tramontana (que non é obxecto deste proxecto, a pesar de que forma parte da
infraestrutura) atravesa O Castriño, o regato do Carballo, o regato da Rousía no val fluvial de Santa Isabel e o rego dos Campelos. Baixa cara
Laspedo para conectar coa subestación do parque eólico Mistral (que non é obxecto deste proxecto, a pesar de que forma parte da
infraestrutura), cruza o rego do Castelo, A Ladeira do Outeiro da Cruz. Atravesa os regatos do Gundal, Chao da Lama, o río Salas, o regato
das Covas en dirección á Pedrosa e á Coutada de Covas. Atravesa o regato do Mallo e o regato de Candoa, o Penedo da Rebucia e o regato
de Forzaos e o do Mosteiro entre vales fluviais. Diríxese ata o Pico da Corvaceira e O Noval, preto do regato de Nosa Señora e en dirección A
Gralla, Outeiro de Pazos, A Ribela, atravesando o río Calvos, o Alto da Raia, a estrada OU -302 en dirección O Uzal e á Cortiña de Alicia.
Deixa á esquerda o encoro de Salas e o río Corgo para atravesar o rego do Arneal en dirección ao Facho e ao Penedo da Xesta. Atravesa o
regato da Pedrosa e o rego do Corvo, achégase ao Alto da Fieira, sube ata A Quinta e San Lourenzo de Tosende. Atravesa Paradela, O
Couso de Salas, cruza o rego do Porto ata Porqueiros e Mugueimes en Muíños. Ao anterior hai que engadir que cruza moitos outros regatos
innominados e é que a área xeográfica afectada pola liña está formada por vales fluviais e multitude de cauces, fontes….etc.
 AFECCIÓN SIGNIFICATIVA E IRREVERSIBLE Á RESERVA TRANSFRONTEIRIZA GERES- XURES
A Liña de Alta Tensión atravesa a Reserva desde o apoio MIS -35 ata o final da traza. Esta Reserva da Biosfera é o único espazo natural
protexido de carácter transnacional na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. No relevo da Reserva destaca a presenza das serras cunha
paisaxe montañosa característica que alcanza a súa cota máxima, por encima dos 1.500 metros, nos altos de Nevosa e Fontefría situado no
núcleo central dos cumes da serra. Unha sucesión de serras, como a do Xurés, do Quinxo, Santa Eufemia, Pisco, Leboreiro, Mourela,
Peneda, Soajo, Amarela ou a Serra de Pena de cuxas cumes baixan multitude de ríos que verten as súas augas ao río Caldo e Salas,
afluentes do río Limia, que nos seus percorridos configuran unha espectacular paisaxe. Os vales profundos cortan a montaña descendendo ata
preto dos trescentos cincuenta metros conducindo abundantes augas ao leito encaixado e de vertentes abruptas como é o río Limia.
Outros Espazos Naturais Protexidos catalogados máis próximos á área de estudo son os seguintes:
- Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, a uns 900 m ao sur do apoio MIS-63. Catalogado tamén como Zona de Especial Conservación
(ZEC), Zona de Especial Protección da Avifauna (ZEPA) e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).
O DOG Núm. 107, de 05 de xuño de 1998 publicaba o DECRETO 155/1998, do 28 de maio, polo que se aproba o plan rector de uso e xestión
do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.
O Decreto 29/1993, do 11 de febreiro, declarou parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés por ser un lugar de grande interese pola súa
xeomorfoloxía e as súas paisaxes así como polo grande valor da súa flora e fauna e a súa proximidade ó parque nacional portugués de
Peneda-Gerês co cal e estremeiro.
Ademais, o último tramo da liña, desde o apoio MIS-63), estaría dentro dos límites do Plan de Recuperación do galápago europeo (Emys
orbicularis).
Parte do proxecto (do apoio TRA-1 ao apoio MIS-60) sitúase nunha área prioritaria para as aves, onde é de obrigado cumprimento o Real
Decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en
liñas eléctricas de alta tensión.
 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:
O obxecto da presente Directiva é establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas de transición, as augas
costeiras e as augas subterráneas que:
a) 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.
Os cursos fluviais sobre os cales se producen cruzamentos polo trazado da liña eléctrica de evacuación son os seguintes:
- Regacho dá Rousía (entre os apoios TRA-8 e TRA-9)
- Regacho do Castelo (entre os apoios MIS-3 e MIS-4)
- Río Salas (entre os apoios MIS-15 e MIS-16)
- Regacho do Chao dá Lama (entre os apoios MIS-16 e MIS-17)
- Regacho de Covas (entre os apoios MIS-19 e MIS-20)

- Regacho de Pedrosa (entre os apoios MIS-27 e MIS-28)
- O Corgo (entre os apoios MIS-28 e MIS-29)
- Regacho de Forzádevos (entre os apoios MIS-30 e MIS-31)
- Regacho dá Candela (entre os apoios MIS-31 e MIS-32)
- Regacho do Mosterior (entre os apoios MIS-33 e MIS-34)
- Río Calvos (entre os apoios MIS-48 e Os meus-49 / MIS-51 e MIS-52 / MIS-53 e MIS-54)
- Corga do Escairo dás Cortiñas (entre os apoios MIS-57 e MIS-58)
- Corga do Ameal (entre os apoios MIS-59 e MIS-60)
- Corga de Muíños (entre os apoios MIS-75 e MIS-76)
- Arroio innominado (entre os apoios MIS-78 e MIS79 / MIS-80 e MIS81 / MIS-83 e MIS-84)
- Arroio innominado (entre os apoios MIS-83 e MIS-84)
- Corga de Muíños (entre os apoios MIS-83 e MIS-84 / MIS-84 e MIS-85)
Sen embargo, como xa se indicou anteriormente a LAT afecta a outros moitos regos, regueiros, fontes….etc. obviados pola mercantil
promotora.
A zona baixa dos corredores fluviais, en especial a do río Salas e os seus múltiples afluentes ou regos tributarios, conforman complexos
húmidos de gran interese que deberan estar incluídos no Inventario de Humidáis de Galicia (Ponte da Pedra, A Veiga e a Veiga de Farei), pero
tamen moitos outros que existen no ámbito afectado polo proxecto. Nestes humidais predominan os medios turbófilos e higroturbófilos nos que
abunda hábitats prioritarios como os queirogais húmidos atlánticos, as turbeiras altas activas e os mires de transición. Os corredores fluviais
tamén conservan bosques aluviais de freixos e ameneiros (91E0*) e alimentan diferentes mosaicos de herbais higrófilos. Estes complexos
húmidos ou espazos agrarios da área de afección do proxecto son de grande interese para a conservación de distintas aves incluídas no
Catálogo galego de especies ameazadas, que presentan unidades poboacionesi en contacto coa próxima ZEPA da Limia, de aí a importancia
de preservar a conectividade dos ecosistemas e non proceder a fragmentalos con una LAT. De aí a importancia de hábitats de interese para a
conservación do sisón, do alcaraván e da avefría.
 Afección severa a brañas e humidais presentes na zona. Prexuizos significativos e irreparables para estes: Afección
significativa e severa a lagoas, gándaras, regueiros, cavorcos, brañas e humidais:
Sen avaliar pola mercantil promotora.
 Prexuizo irreversible para as Áreas de Interese Natural e ao bosque de ribeira pola previsible eliminación de exemplares,
eliminación que se considera irreversible:
Ladeira, un bosquete de rebolos e carballos
O Agrelo, un bosquete de rebolos e carballos
Ermida da Clamadoira, un bosquete de rebolos e carballos
A Seara, un bosque de rebolos e carballos
Monte de Mugueimes , un bosque de rebolos e carballos
Os Valadiños un bosque de rebolos e carballos
Campo do Monte un bosque de rebolos e carballos
Veredo Bosquete un bosque de rebolos, carballos e castiñeiros
Entorno de Farnadeiros un bosque de rebolos, carballos e castiñeiros
As Carroucheiras un bosque de rebolos, carballos e castiñeiros
Costa da Abelleira un bosque de rebolos, carballos e castiñeiros

Outeiro da Veiga un bosque de rebolos, carballos e castiñeiros
Feira de Couso un bosque de rebolos, carballos e castiñeiros
As Cavadas un bosque de rebolos e carballos
Entorno de As Maus de Salas, un bosque de rebolos e bidueiros
Monte de Pazón un bosque de carballos, castiñeiros e bidueiros
Corga da Foz un bosque de carballos, castiñeiros e bidueiros
Devesa de Xermeade un bosque de carballos, castiñeiros e bidueiros
O Facho Bosque un bosque de carballos, castiñeiros e bidueiros
Ribeira do Río Salas Bosque de ribeira con ameneiros e bidueiros
Ribeira do Río Bosque de ribeira con ameneiros e bidueiros
Lomba do Revolvedoiro un bosque de ribeira con ameneiros e bidueiros
A especies dominante é o rebolo que pode aparecer mesturado cos carballos, ou en menor medida, con castiñeiros ou bidueiros formando
bosquetes.
No relativo á vexetación de ribeira a especie característica é o ameneiro que se mestura nestes ecosistemas co rebolo ou co carballo.
Ademais das masas forestais destacan polo seu interese como vexetación autóctona as zonas onde a matogueira aparece como etapa clímax
e presenta vexetación con predominio das ericaceas e dos toxos. Esta vexetación é moi abondosa en todo os concellos sendo especialmente
importante nas zonas máis montañosas da Serra de San Tomé, Monte de Mugueimes e, sobre todo na Serra do Xurés. Finalmente
destacamos a vexetación lacustre, formada fundamentalmente por herbeiras con mesturas de xuncos, que aparece asociada a algúns
humidais, que na súa totalidade están asociados a rede hidrográfica. Aínda que os húmidos máis extensos son os asociados ós encoros das
Conchas e de Salas, en diversos puntos do concello podemos atopar representantes de menor tamaño deste tipo de ecosistemas. Sen
embargo, existe un bo número de brañas, lagoas e turbeiras obviadas pola mercantil promotora.

2.- Por Acordo do 14 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, sométese a información pública as
solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo
de impacto ambiental do proxecto do parque eólico San Martiño, situado no concello de Baltar, da provincia de
Ourense (expediente IN408A 2020/77). DOG Núm. 205, de 25 de outubro de 2021.
Promotora: Iberdrola Renovables Galicia, S.A.
Características:
– 4 aeroxeradores modelo SG-145 de 4,5 MW de potencia unitaria do fabricante Siemens, cunha altura de buxa de 107,5 m, diámetro de rotor
de 145 m, cos seus correspondentes centros de transformación, situados na propia nacelle dos aeroxeradores, con potencia unitaria de 5.500
kVA e relación de transformación de 30/0,69 kV.
– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación receptora do
parque (SET), composta por douscircuítos con condutores tipo Al HEPRZ1 18/30 kV de sección 300 mm2, o circuíto 1 paraa interconexión dos
aeroxeradores SM6.1, SM6.2 e SM6.3 e o circuíto 2 para o aeroxerador SM6.4.
– Subestación ST PE San Martiño 132/30 kV con parque a nivel de 132 kV en intemperie.

3.- Por Acordo do 17 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, sométese a información pública a
solicitude das autorizacións administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo
de impacto ambiental do proxecto da liña de evacuación eléctrica do parque eólico San Martiño LAT 132 kV SET
PE San Martiño-SET Larouco, sita nos concellos de Baltar e Xinzo de Limia (expediente IN408A 2021/043), DOG
Núm. 228, de 26 de novembro de 2021.
Promotora: Iberdrola Renovables Galicia, S.A.

A liña denominada “LAAT 132 KV SET San Martiño – SET Larouco” iniciarase na SET San Martiño percorrendo 11,131 km, composta por 43
vans. Esta liña iníciase no concello de Baltar (9.950 metros) e terminará no de Xinzo de Limia (1.181 metros). 42 apoios + 2 pórticos: 44. A
mercantil promotora non indica a superficie que abranguen os accesos aos apoios nin a que hábitats afectan estes.
En relación co Plan Sectorial eólico e a Orde do 29 de marzo de 2010 da Conselleria de Economía e Industria a traza proxectada atópase boa
parte dela fóra dá área de desenvolvemento eólico denominado San Martiño (Zona Inicio de Traza) e Larouco.
A Liña Aérea de Alta Tensión a 132 kV prevé danos e afeccións irreparables para as familias que viven, residen e/ou traballan nas parroquias
de Vilamaior da Boullosa, Baltar, Niñodaguía no Concello de Baltar e Gudín en Xinzo de Limia.
Existe unha afección severa e irreparable á Área de Especial Interese Paisaxístico Fraga dá Rousía causado polo voo da LAAT entre os
apoios 9 e 10.
A nivel de concentracións parcelarias, os apoios nº 10, nº11, nº 12 e nº 13 atópanse na área de concentración parcelaria, pero a mercantil
promotora non indica como se chama esa área.
Ao anterior hai que indicar un elevado número de cruzamentos con distintos cauces, dous apoios alomentos en zona de policía de cauces.
Máis de 5.833,46 metros e liña sobre masas arboradas cos conseguintes prexuizos irreparables que isto supón. Case 6 km de eliminación de
bosque arborado ou ancient wood galego eliminado de forma irreversible. Ao anterior hai que engadir que 41 apoios sitúanse sobre HIC e 41
sobre MVMC. Toda a LAAT está entro da ZPAP Conca Baixo Miño.
O Castro máis próximo está preto de 200 metros e a escasos 30 metros o elemento patrimonial denominado A Cruz 05. A LAAT é visible desde
a Vía da Prata. A descontextualización do patrimonio é evidente. Ao anterior hai que engadir os impactos do parque eólico San Martiño e os
dos demais parques previstos para a mesma área xeográfica. Cómpre engadir ademáis que 11.082 metros da LAAT están sobre zona
prioritaria de avifauna.

Afección severa ao Castro da Boullosa
4.- Por ACORDO do 18 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, sométese a información pública a
solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade
de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o
estudo de impacto ambiental do parque eólico Tramontana, situado nos concellos de Baltar, Cualedro e Xinzo de
Limia, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/030), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022.

PE TRAMONTANA 4W, S.L.
Paseo de del Mar, 6.
11310 – San Roque (Cádiz)
NIF: B72383730

5.- Por ACORDO do 17 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, sométese a información pública a
solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade

de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o
estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar, provincia de Ourense
(expediente IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022.
PE MISTRAL 4W, S.L.
Paseo de del Mar, 6.
11310 – San Roque (Cádiz)
CIF: B72383748

364 hectáreas, a superficie da poligonal do proxecto eólico Mistral
6.- Por Resolución do 4 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, autorizábanse as
instalacións electromecánicas e aprobábase o proxecto de execución do parque eólico denominado Larouco
(Expediente IN661A00/5-3 A.T.).
Este parque, xa instalado e en funcionamento, comprende un conxunto de 49 aeroxeradores que suman unha
potencia de 41,65 MW promovido por Iberdrola Diversificación, S.A. a instalar na Serra do Larouco.

Afección Paisaxística Inasumible producida polo parque eólico Larouco en funcionamento
Xeración de FEÍSMO PAISAXÍSTICO
Xacemento arqueolóxico Igrexa dos Mouros GA32028019

Parque eólico Larouco. En vez de optar pola repotenciación dos 49 aeroxeradores instalados, semella optarse por
seguir inzando aeroxeradores sobre as Paisaxes Culturais “Arraianas”

Vial de acceso ao parque eólico Larouco ubicado a 300 metros do aeroxerador T01 do pe Tramontana, co que
comparte infraestruturas. Impactos sinérxicos, aditivos e acumulados non avaliados na documentación
ambiental do proxecto eólico

Xeración DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO. Ausencia de restauración con vexetación autóctona tal e como se indicaba na
Declaración de impacto ambiental do parque eólico Larouco, publicada esta por Resolución do 27 de novembrode
2001, da Dirección Xeral de Industria (DOG Nº. 29, de 8 de febreiro de 2002).

II.- EVACUACIÓN DA ENERXÍA DO PROXECTO EÓLICO MISTRAL. DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE PROXECTOS AOS
EFECTOS DA AVALIACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Indica a mercantil promotora na documentación do proxecto eólico Mistral:
“El P.E. Mistral, de 23,1 MW, dispone de permiso de acceso a la red de distribución en la SET
SALAS 132 kV subyacente del nudo de la red de transporte FRIEIRA 220 kV. Para la entrada en
explotación de este Parque Eólico se hace también necesaria la construcción de una subestación de
transformación 132/30 kV, y una nueva línea eléctrica de 132 kV, que evacuará conjuntamente la
energía generada por el PE Mistral y por el contiguo PE Tramontana (objeto de su propio
proyecto independiente) hasta el punto de conexión en la subestación propiedad de la empresa
distribuidora de energía eléctrica UFD DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, S.A. La línea de
evacuación será objeto de un proyecto independiente”.
“Siendo fundamental que el presente documento se ajuste a la función vertebradora de una política
territorial, se definen los criterios de diseño de las instalaciones y las características funcionales y
de localización de las mismas de modo que se garantice la accesibilidad y la inserción de la
totalidad del territorio en una lógica disponibilidad de los elementos estructurales.
En consecuencia, el objeto del presente Proyecto es realizar la ordenación de la infraestructura
citada con anterioridad, en cuanto a instalación de marcado carácter territorial que afecta al
término municipal de Baltar, en la provincia de Ourense”.

Sin embargo, e a pesar de que o obxectivo do proxecto, segundo a promotora, é a función vertebradora dunha
política territorial de modo que se garanta a “inserción de la totalidad del territorio en una lógica disponibilidad de
elementos estruturales”, o certo é que estamos ante 3 proxectos que aos efectos ambientais tramítanse dunha
forma independente e sen que o órgano substantivo permita ao público o acceso á documentación ambiental da
Liña eléctrica común de evacuación a ambos os dous parques eólicos.




Proxecto parque eólico Mistral
Proxecto parque eólico Tramontana
Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola
subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”.

A totalidade das instalacións do proxecto do parque eólico Mistral atópanse dentro da área de investigación “SAN
MARTIÑO” incluida na última modificación do Plan Sectorial Eólico de Galicia.
As instalacións do proxecto do parque eólico Tramontana atópanse dentro da área de investigación “SAN
MARTIÑO” incluida na última modificación do Plan Sectorial Eólico de Galicia.
A pesar de que o Plan Sectorial Eólico foi obxecto de varias modificacións, estas non foron sometidas a
avaliación ambiental estratéxica nin están a ser obxecto de seguimento ambiental.
O proxecto do parque eólico Tramontana executaríase atravesando o parque eólico xa instalado e en
funcionamento Serra do Larouco, de 49 aeroxeradores, desde a estrada municipal que une Cualedro e Baltar,
pasando polos municipios de Xinzo de Limia e Cualedro. Ademais o vial proxectado coincide co proxecto sectorial
de incidencia supramunicipal L.A.T. 132 kV S.T. Larouco-apoio 46 L.A.T. S.T. Xinzo-S.T. Verín (OT06005),
incrementando considerablemente os impactos producidos polo parque eólico e a LAT xa instaladas e en
funcionamento.
Non se somete a avaliación ambiental conxuntamente co parque eólico a totalidade das infraestruturas deste
como a liña de evacuación e as instalacións de conexión. Polo tanto, a veciñanza afectada pola liña de evacuación
non terá a opción de avaliar o impacto da totalidade das instalacións do parque eólico Mistral (aeroxeradores,
Set, gabias de cableado…etc). Réstase e incluso se impide a participación da cidadanía no proceso de tramitación
da totalidade das infraestruturas do parque eólico como ben indica o Consello da Cultura Galega no seu informe
(ver http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437 ). Vulnéranse por tanto dereitos das persoas, non só xa
os dereitos á información e o dereito de participación, senón dereitos máis fundamentais como é o dereito á
saúde, o dereito ao benestar físico e psíquico da cidadanía e das colectiviades, entendidas estas como as familias
dos núcleos rurais afectados e o dereito a decidir, relacionados cos anteriores.
Polo tanto, e a pesar de ser parte das infraestruturas de evacuación deste proxecto, substráese da información
pública co que se está a privar á cidadanía afectada e ao público da súa consulta e avaliación dos impactos
ambientais vulnerándose a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental e a Lei 24/2013, do 26 de
decembro, do Sector Eléctrico.
As instalacións de evacuación e conexión son intrínsecas ao parque eólico Mistral , por tanto, debería analizarse
en todo o procedemento de avaliación ambiental. Estas

infraestruturas resultan imprescindiblse para a

viabilidade e desenvolvemento do parque eólico indicado, debido ao cal débense analizar pormenorizadamente
os efectos e impactos da totalidade das infraestruturas asociadas ao parque.

O artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, establece que formarán parte da instalación
de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de
distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica.
Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica.
“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa
rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”.

A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían
considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras
alternativas ou implementar novas medidas correctoras.

Traza da L.A.T. 132 kV S.T. Larouco-apoio 46 L.A.T. S.T. Xinzo-S.T. Verín
III.-AFECCIÓN SIGNIFICATIVA E IRREVERSIBLE Á RESERVA TRANSFRONTEIRIZA GERES- XURES
A Liña de Alta Tensión atravesa a Reserva desde o apoio MIS -35 ata o final da traza. Esta Reserva da Biosfera é
o único espazo natural protexido de carácter transnacional na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. No relevo da
Reserva destaca a presenza das serras cunha paisaxe montañosa característica que alcanza a súa cota máxima,
por encima dos 1.500 metros, nos altos de Nevosa e Fontefría situado no núcleo central dos cumes da serra.
Unha sucesión de serras, como a do Xurés, do Quinxo, Santa Eufemia, Pisco, Leboreiro, Mourela, Peneda,
Soajo, Amarela ou a Serra de Pena de cuxas cumes baixan multitude de ríos que verten as súas augas ao río Caldo
e Salas, afluentes do río Limia, que nos seus percorridos configuran unha espectacular paisaxe. Os vales
profundos cortan a montaña descendendo ata preto dos trescentos cincuenta metros conducindo abundantes
augas ao leito encaixado e de vertentes abruptas como é o río Limia.
Outros Espazos Naturais Protexidos catalogados máis próximos á área de estudo son os seguintes:
- Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, a uns 900 m ao sur do apoio MIS-63. Catalogado tamén como Zona
de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección da Avifauna (ZEPA) e Zona de Especial Protección
dos Valores Naturais (ZEPVN).

O DOG Núm. 107, de 05 de xuño de 1998 publicaba o DECRETO 155/1998, do 28 de maio, polo que se aproba o plan
rector de uso e xestión do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.
O Decreto 29/1993, do 11 de febreiro, declarou parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés por ser un lugar de
grande interese pola súa xeomorfoloxía e as súas paisaxes así como polo grande valor da súa flora e fauna e a súa
proximidade ó parque nacional portugués de Peneda-Gerês co cal e estremeiro.
Ademais, o último tramo da liña, desde o apoio MIS-63), estaría dentro dos límites do Plan de Recuperación do
galápago europeo (Emys orbicularis).
Parte do proxecto (do apoio TRA-1 ao apoio MIS-60) sitúase nunha área prioritaria para as aves, onde é de
obrigado cumprimento o Real Decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a
protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.
IV.- 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.
Examinada a Relación de Bens e Dereitos Afectados polo proxecto eólico Mistral vese que afecta de forma severa a
recursos hídricos e humedais.
Polígono 4 Parcela 795
CABECIÑA. BALTAR (OURENSE) nacemento do Regato de Carballo, que se une ao Regato das Cordas e atravesa o
Monte Queimado co seu val fluvial.

Polígono 4 Parcela 1031 MONTE QUEIMADO. BALTAR (OURENSE) reúne as características higrófilas propias dun
humedal, á beira do Rego da Carballa
O Rego Castelo nace nos Montes Chaos de Larouco, en Baltar (Ourense).

O Río de Porto Cancelo conflue co Corgo das Lamas na Ladeira

Detalle das parcelas que lindan co Rego da Carballa e o seu val fluvial. Trátase de parcelas que, ou forman parte
do propio val, e por tanto ribeiregas ou ben que lindan con este.

Relación de parcelas que ou ben teñen zonas húmedas ou ben constituen parcelas ribeiregas a cauces ou
forman parte dos vales fluviais destes:
32006A00400708 4 708 Queimada
32006A00400707 4 707 Queimada
32006A00400705 4 705 Queimada
32006A00400704 4 704 Queimada

32006A00400703 4 703 Queimada
32006A00400701 4 701 Queimada
32006A00400700 4 700 Queimada
32006A00400699 4 699 Queimada
32006A00400698 4 698 Queimada
32006A00400697 4 697 Queimada
32006A00400696 4 696 Queimada
32006A00400695 4 695 Queimada
32006A00400694 4 694 Queimada
32006A00400693 4 693 Queimada
32006A00400692 4 692 Queimada
32006A00400691 4 691 Queimada
32006A00400690 4 690 Queimada
32006A00400689 4 689 Queimada
32006A00400688 4 688 Regato das Cordas
32006A00400687 4 687 Regato das Cordas
32006A00400686 4 686 Regato das Cordas
32006A00400684 4 684 Regato das Cordas
32006A00400682 4 682 Regato das Cordas
32006A00400681 4 681 Regato das Cordas
32006A00400679 4 679 Regato das Cordas
32006A00400680 4 680 Regato das Cordas
32006A00400676 4 676 Regato das Cordas
32006A00400675 4 675 Regato das Cordas
32006A00400674 4 674 Regato das Cordas
32006A00400670 4 670 Regato das Cordas
32006A00400667 4 667 Regato das Cordas
32006A00400666 4 666 Regato das Cordas
32006A00400665 4 665 Regato das Cordas
32006A00400664 4 664 Regato das Cordas
32006A00400663 4 663 Regato das Cordas
32006A00400662 4 662 Regato das Cordas
32006A00400661 4 661 Regato das Cordas
32006A00400593 4 593 Lameiro
32006A00400592 4 592 Lameiro

Detalle das Covas

Detalle dos afloramentos rochosos da Touza Alta
A SET do parque eólico Mistral localízase no Monte Chaos coroado polo Castro Boullosa.

O Rego Castelo nace nos Montes Chaos de Larouco, en Baltar (Ourense).
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1L7G22H0Hs5aedPgyGiIchGMadYT7a4M&ll=41.90021838318047%2
C-7.761063000000001&z=14

Detalle do humedal das Pozas Polígono 4 Parcela 453, 457, 1049 POZAS. BALTAR (OURENSE)
Polígono 4 Parcela 681 REGATO DAS CORDAS. BALTAR (OURENSE), nacemento do Regato das Cordas
Polígono 123 Parcela 207 ARNELA. BALTAR (OURENSE), nacemento do Regato da Rousía dos Campelos
Afección severa para os vales fluviais dos seguintes cauces:
CURSO FLUVIAL

UBICACIÓN RESPECTO DAS INFRAESTRUTURAS

Regato do Carballal

158 m ao oestedo aeroxerador M01 (nacemento)

Regato do Castelo

437 m ao nordés do M03 (nacemento)

Regato Gundal

294 m ao nordés do M04 (nacemento)

Regato do Castelo

688 m ao suroeste do M05

Regato da Rousía

338 m ao leste do M07







Val fluvial do Río Porto Cancelo: o aeroxerador M01 está moi preto deste cauce e dentro do seu val fluvial e
do seu nacemento e da conformación do val, onde tributan outros pequenos regos.
Val fluvial do Regato do Castelo: os aeroxeradores M03 e M04 ubícanse no val fluvial.
Val fluvial do Río Salas, onde tributa o Rego Gundal: o aeroxerador M04 ubícase no seu val fluvial.
Val fluvial do Regato do Castelo: moi próximo ao aeroxeradro M04 e M05. Este val fluvial está afectado de
forma moi severa polas infraestruturas do proxecto, xa que se prevé un cruzamento con un vial.
Val fluvial do Río da Rousía: o aeroxerador M07 atópase no val fluvial. Neste val tributan o Rego dos
Campelos.

V.- AUSENCIA DE CONSULTA TRANSFRONTEIRIZA POR AFECTAR O PARQUE EÓLICO A PORTUGAL:
Artigo 49 da Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental.
“Artigo 49. Consultas a outros Estados nos procedementos de avaliación ambiental.
1. Cando a execución en España dun plan, un programa ou un proxecto poida ter efectos significativos sobre o medio
ambiente doutro Estado membro da Unión Europea ou doutro Estado ao que España teña obrigación de consultar
en virtude de instrumentos internacionais, o Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación notificará ao

devandito Estado a existencia do plan, programa ou proxecto, e o procedemento de adopción, aprobación ou
autorización a que está suxeito, outorgándolle un prazo de trinta días para que se pronuncie sobre a súa intención
de participar no procedemento de avaliación ambiental.
O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación realizará a notificación a pedimento do órgano substantivo ou a
solicitude do Estado que poida ser afectado.
2. A notificación á que se refire o apartado anterior realizarase canto antes e, como moi tarde, cando se inicie o
trámite de información pública. Cando o procedemento de avaliación ambiental inclúa o trámite de determinación
do documento de alcance do estudo ambiental estratéxico ou do estudo de impacto ambiental, a notificación
poderá realizarse durante este trámite e a pedimento do órgano ambiental.
3. A notificación ao Estado que poida ser afectado irá acompañada da seguinte documentación:…”.
VI.- FALLA DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO MISTRAL, DO
PROXECTO EÓLICO TRAMONTANA E DA LIÑA ELÉCTRICA COMÚN DE EVACUACIÓN. NON SE XUSTIFICA A
NECESIDADE DESTAS INFRAESTRUTURAS.
Non se xustifica a necesidade de máis proxectos eólicos na mesma área xeográfica.
No parágrafo 4.7.9 do Decreto 19/2011 indícase:
En las nuevas instalaciones de producción de energía primará la integración ambiental y paisajística, por lo que
para la justificación de la idoneidad de la ubicación se deberán valorar las diversas alternativas, otorgando
prioridad a los suelos ya transformados, y descartando, en cualquier caso, las que deriven en una mayor incidencia,
sin perjuicio de las medidas correctoras correspondientes.”
Precisamente por este parágrafo que indica a mercantil promotora debe ser descartado este parque eólico
porque a súa incidencia sobre o territorio é inasumible desde o punto de vista ambiental e paisaxístico. A súa
incidencia territorial trascende incluso ao país portugués e afecta a un territorio e a unha paisaxe case virxe e con
moi pouca presenza humana. Por outra banda, pon en perigo a coherencia da Rede Natura 2000 que fica
prácticamente á beira e carece de licencia social.
VII.- AUSENCIA DO ESTUDO DO POTENCIAL EÓLICO ENTRE A DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A EXPOSICIÓN
PÚBLICA.
A mercantil promotora non acredita a existencia do recurso eólico do parque eólico Mistral nin do parque eólico
Tramontana.
VIII.- AUSENCIA DE RETORNO SOCIAL DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO.
A mercantil promotora non indica cal é o retorno social do proxecto.
IX.- AFECCIÓN SIGNIFICATIVA, SEVERA E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA A PAISAXE E Á BIODIVERSIDADE.
INCREMENTO DO FEÍSMO PAISAXÍSTICO E AFECCIÓN SEVERA AO TURISMO E Á HOSTALERÍA.
O proxecto do parque eólico Mistral afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as
familias que viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola mercantil
promotora:
A ermida de Sabucedo de Peros, as Coruxas, as Arribas, a Azoreira, o Alto da Escusa (1215 metros), onde nace o
Corgo de Lama, a Coroa(1101 metros),a Capela de San Martiño,a Capela de Santa Bárbara, Vadagoia, Porto
Cancelos, Penedo das Cruces, Fonte da Moura (1259 metros), o Outeiro da Fonte de Chaos (1273 metros),a Pedra
da Facha (1225 metros), Laspedo (1189 metros), o Coto Farelo (1396 metros), as Aguzadoiras, O Castro (1236
metros), o Monte Matamai, os Foxos, a Ponte do Monte Matamai, os Arneiros, a Veiga Grande, o Portal da Veiga, o
Porto Fieiro, a Pena da Infesta, o Alto das Forcadas,o Porto de Brancelos ou Cancellos, a Portela de San Fitoiro, o
Camiño de Pedroso (desde a Portela de San Fitoiro a San Martín),o Castelo de Sindun ou de Portello, o Curral
Vello, a Pedra Fachada, o Camiño da Rousía, a Portela da Veiga, o Porto das Escaleiras, Monteagudo (1358

metros), o Caneiro, A Estrada, Pena Muller, Serra do Larouco, A Pedra do Marco, O Erbedo, As Covas, O
Sabugueiro, Abelleiro, Portela, As Poulas do Bacoreiro, Cruceiro de Augalevada, O Folón, A Chaira, A Arca dos
Penedos, A Cruz, Padrocelos, Lama Sacera, Arando, A Veiga do Bido, O Penedo do Lobo, O Curro Vello, Porto da
Randiña, Outeiro do Raposo, As Fontenlas, Os Mourozos, Coto Farelo, Fonte dos Carabineiros, O Queirugal, O
Penedo do Bandeiro, Outeiro do Crego, O Portal da Veiga, O Castriño, A Veiga Grande, Santa Isabel, O Bulleiro, A
Cascalleira, O Castrelo, Laspedo, A Rousía, Outeiro da Cruz, Curral Vello, Pedra Facha, O Outeiro da Fonte de
Chaos, Seidoiro do Brasileiro, Os Arneiros, A Ferreira, a Ermida de Sta. Bárbara, As Muradellas, Tornadoiro da
Auga, O Corgo, Nazauga, Viserras, Freixediño, Forno da Tella, Camiño do Porto de Vacas, A Igrexa dos Mouros, A
Agra de Santo Adrao, Monte Matai, Regueiro da Xesta, Os Campelos, Ribeira do Inferno, A Lama da Cabana, A Lama
dos Lobos, A Lama do Toxo, As Bagoás, As Poulas do Medio, O Meixón, O Penedo da Moa, O Porto do Lobo, O
Trovio, Monte de Saceda, A Fraga Brava, O Penedo do Frade, O Outeiro dos Santos, As Laxas, O Campo do Sol,
…etc.
O proxecto do parque eólico Tramontana afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e
as familias que viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola
mercantil promotora:
Santa Isabel, Seidoiro do Brasileiro, a Rousía, o Bulleiro, o Regato do Carballo, o Castriño, o Meixón, a Cascalleira,
a Veiga Grande, o Portal da Veiga, a Veiga Pequena, o Regato das Xugadas, a Ribeira do Inferno, o Regato Poleiro, a
Cabana, o Coto Farelo (1396), os Foxos, a Lama do Toxo, a Fonte dos Carabineiros, o Queirugal, o Penedo do Lobo,
o Moscoso, a Burata da Viña, as Fontenlas, o Regueiro da Xesta, a Castiñeira, o Porto da Randiña, o Regato das
Forcadas, o Camiño das Forcadas, o Regato da Cereixeira, a Portela, o Abelleiro, o Arando (1179 metros), o Regato
da Cereixiña, o Salgueiro, a Cruz, Padrocelos, as Muradellas, a Lama das Airoás, a Lama Sacera, Nazauga, Camiño
do Porto de Vacas, as Covas, o Sabugueiro, a Lama das Bestas, o Corgo, a Chaira, a Serra do Larouco, a Pena do
Marco, as Regadas, o Penedo da Pena Maior (912 metros), o Couto, o Cruceiro, o Verdugo, a Fraga Brava, a Corga, a
Fonte Ferreira, o Lago, a Fonte Meniña, a Peneda da Santa, a Veiga, a Ermida de Sta. Marta, a Veiga do Bido, os
Morouzos, a Arca dos Penedos, a Carballa da Ribeira, o Penedo do Frade, o Porto do Lobo (825 metros), o Penedo
Mao (886 metros), as Penas (777 metros), a Pena alta, a Praza…
Ao anterior hai que engadir a afección aos lugares peculiares e identitarios aos que tamén afecta o parque eólico
San Martiño, en tramitación:
Alto da Frieira ou de Chadoiro e Azoreira onde nace o Corgo das Lamas e río de Porto Cancelo, Valdagoia, Arribas,
Pedra da Facha, Laspedo, O Castro, As Aguzadoiras, A Ferreira, A Lobagueira, Serra de Gomariz, A Lama do Santo,
A Ladeira, Penedo da Muller, Penedo da Reina Loba, A Gralleira, Gundal, Outeiro do Bidal, Capela de Sta. Bárbara,
A Baixa Limia, O Uzal, A Grixoa, Pico das Corvaceiras, Ermida de San Xoán, Pedeneixe, A Cabana, Corvatiño,
Ermida de San Xis, Coruxás, Corona, O Sisto, regato dos Mallos, Capela de San Martiño, As Vesadas, O Corgo,
Medexorxe, O Castriño, A Rousía, Santa Isabel, Seidoiro do Brasileiro, A Ponte do Monte Matai, A Agra de Santo
Adrao, Serra do Larouco, Montes Chaos, Pena Curva, Monte Queimado, As Laxas, A Anta, O Alin, Os Chaos, Covelo,
Pedreiro, Outeiro Meao, O Seixo, Penedo do Seixo, O Porto das Mozas, A Borbolleira, Portela de San Fitoiro,
Castelo de Sindín ou de Portello, Portela da Veiga, Peñas de Malrandín, Monteagudo, Espiños, o val fluvial do río
Salas, Montes Moas e Veiga, A Cova da Muda, A Fontenla, A Veiga, As Pozas, As Touzas Bastas, A Devesa, A Lama de
Medos, Outeiro do Crego, Camiño do Contrabando, Castro de Sabucedo, Peto de ánimas en San Martiño dos
Peros, Castro da Boullosa e Núcleo da Rousía.
Lugares identitarios ou peculiares en terras portuguesas: Alto da Escusa, Penedo de Cruces, A Lomba, Outeiro da
Fonte de Chaos, Fonte da Moura, Cabezo de Lamas, Cabezo Alto, Curral Vello.
Estas paisaxes identitarias ou peculariares están construídas a partir das vidas das persoas, as súas percepcións e
son moitas veces fundamentais para o sentimento de identidade e o benestar das persoas. Trátase de paisaxes
identitarias dás persoas que constrúen e viven na paisaxe en si, cuxas miradas probablemente non son
panorámicas, nin sequera admiran, pero cuxas percepcións sensoriais descenden aos máis pequenos detalles,
identificando paisaxes de vida, soños, símbolos. A mercantil promotora pretende a afección a estas paisaxes sin a
preceptiva licencia social.

Por último, destacar a presenza de grandes afloramentos rochosos ou crestóns, de xisto, que definen unha
paisaxe moi característica e que, desde o punto de vista do patrimonio cultural, relaciónanse con este na
presenza de cruces de termo gravadas sobre os mesmos, xa que serven de elementos delimitadores do espazo
administrativo en épocas históricas. Os parques eólicos e as súas liñas de evacuación descontextualizan todo este
patrimono cultural estreitamento vencellado ao territorio e á paisaxe.
Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de
afección do proxecto tan agresivos como os parques eólicos Mistral e Tramontana e a LAT que os une (o “Liña de
alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola subestación do parque
eólico Mistral, ata subestación de Salas”. Código: 2021/0131). Esta liña de alta tensión parte da Subestación do
parque eólico Tramontana (que se tramita de forma independente da infraestrutura de evacuación en claro
fraude de lei) atravesa O Castriño, o regato do Carballo, o regato da Rousía no val fluvial de Santa Isabel e o rego
dos Campelos. Baixa cara Laspedo para conectar coa subestación do parque eólico Mistral (que se tramita de
forma independente da infraestrutura de evacuación en claro fraude de lei), cruza o rego do Castelo, A Ladeira do
Outeiro da Cruz. Atravesa os regatos do Gundal, Chao da Lama, o río Salas, o regato das Covas en dirección á
Pedrosa e á Coutada de Covas.
Ao igual que a Liña de Alta Tensión e os parques eólicos Mistral e Tramontana os impactos son inasumibles para
un territorio que forma parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Geres – Xurés.
Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos tradicionais
mosaicos agro –forestais e de montaña. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats é inasumible desde
o punto de vista do benestar dás familias afectadas e a perda da biodiversidade é incoherente coa crise climática
actual. Ao anterior hai que engadir un impacto severo e inadmisible sobre os recursos hídricos e as Zonas
protexidas de auga potable (ZPAP) lineais e poligonais.
A Rousía: Nas faldras da Serra de Larouco. Poboado citado por González de Ulloa no ano 1777 quen asegura que
aquí había unha grande e antiga poboación. Mesmo hai quen conxectura que se trataba da Aradauca de
Ptolomeo. Segundo a lenda, o pobo foi abandonado por unha praga de formigas
O val do Limia atópase rodeado por unha serie de serras entre as que hai que salientar a de San Mamede ó
nordeste e a do Larouco o sur, esta última se corresponde coas zonas altas do concello de Baltar, facendo de
fronteira natural con Portugal.
Baltar configúrase a partir dos vales dos ríos Salas e Rousía ou Faramontaos que se encaixan entre a Serra de
Gomariz, os Montes de Montecelo e Boullosa e a Serra de Larouco ó sur. Estas chairas, atópanse a unha notable
altitude, entorno os 800-900 m., e como se pode apreciar no apartado das pendentes teñen unha orografía moi
suave o cal contrasta cos altos cumios das serras, que chegan a alcanzar altitudes próximas ós 1.400 m. como
sucede na Serra do Larouco.
Río Salas.- nace no propio concello de Baltar recollendo as augas da súa parte occidental ata o límite con Calvos
de Randín. Trátase dun dos afluentes máis importantes do río Limia o seu paso por España, levando no seu
transcurso un caudal similar a este, ó recoller as augas, ademais da Serra do Larouco, de outras importantes
serras como son a do Pisco e o Xurés. A súa desembocadura no Limia, atópase no concello Lobios, á altura do
encoro de Lindoso.
Río Rousía ou Faramontaos.- nace tamén neste concello, na Serra do Larouco, discorrendo en dirección nordeste
cara a depresión do río Limia, no que desemboca no veciño concello de Xinzo de Limia.
Ademais destes dous ríos caben destacar varios afluentes destes como son: Río de Porto Cancelo e Regato do
Mallo.- ambos nacen na Serra do Larouco e discorren en dirección sur-norte ata desembocar no río Salas.
Regato das Forcadas.- Tamén ten o seu nacemento na Serra do Larouco e discorren en dirección sur-norte ata
chega a desembocar no río Faramontaos.

O municipio de Baltar conta cun relevo marcado pola presenza dos ríos Rousía ou Faramontaos e o río Salas, nos
que a orografía é suave, o cal contrasta con outras zonas máis irregulares e abruptas, entre as que destaca a Serra
do Larouco na que se superan os 1.300 m. A súa paisaxe caracterízase por unha chaira que discorre en diagonal
por todo o concello, estando esta rodeada polas montañas antes mencionadas. É nesta chaira onde a man do
home foi modificando o paisaxe natural, cos seus asentamentos e explotacións naturais conferíndolle un carácter
distinto o do resto do territorio do concello. Pódese observar como aparecen áreas de cultivos e pastizais
humanos coa típica imaxe do terreo dividido en pequenas parcelas por sebes, restrinxido a áreas non moi
extensas ó redor dos núcleos. En zonas de maior altitude aparecen bosquetes de especies autóctonas formados
principalmente por rebolo, mentres que noutras partes altas, a paisaxe caracterízase pola presenza de formacións
monoespecíficas de piñeiro provenientes de repoboación. De maneira puntual, nos puntos de maior altitude e
pendente as rochas afloran á superficie desaparecendo a vexetación
Actualmente, lévanse recollidos preto de 300 elementos patrimoniais existentes no municipio de Baltar de tipo
arqueolóxico e arquitectónico, diferenciando neste último entre arquitectura relixiosa e civil.
Arquitectura Relixiosa: Dentro desta categoría se inclúen as igrexas parroquiais, santuarios e capelas do
municipio, así coma casas reitorais, cruceiros, cruces e petos de ánimas. Destaca a gran cantidade de petos de
ánimas que existen no municipio, aparecendo un ou máis en case todas as parroquias, e o notable da morfoloxía
de case todos eles (p.e.: peto de ánimas de Tixós). Entre as igrexas destacar a de San Bartolomeu en Baltar. Tamén
existen un bo número de cruceiros, algúns de eles de destacado valor polo seus detalles.
Arquitectura Civil: Neste caso os elementos que engloba son os pazos, casas señoriais, escolas, palleiras, fornos,
lavadoiros, fontes, pontes, muíños, canastros ou hórreos, estanques, etc. No concello non existe ningún pazo ou
casa señorial de especial valor, se cabe indicar a Casa Grande de Baltar e a actual Casa Rural da Rousía, ámbalas
dúas en Baltar. Algúns núcleos contan aínda co forno comunal e coa casa do boi, construción esta que sen
presentar unha arquitectura relevante, si que ten un gran valor etnográfico pola súa singularidade. Trátase dunha
construción tipo alpendre ou palleira que servía como cortello para o boi que era propiedade de todo o pobo ou
dun grupo de veciños e que se usaba como semental. Tamén son notables o numeroso número de muíños
existentes, concentrándose nalgún caso nunha mesma zona, como sucede en Montecelo. Nun deles se encontra
un antigo batán restaurado. O concello conta con varias pontes e poldras, presentando todos elas unha
arquitectura funcional. Un elemento singular presente no concello e de gran relevancia pola súa singularidade
son os Foxos dos Lobos, trátase dunhas construcións compostas por dous muros de pedra cuxas traxectorias
converxen nun punto onde existe un foso, sendo empregados para realizar batidas dos lobos. Ademais disto,
atópanse outros elementos etnográficos como son canastros, minas, fontes, lavadoiros, etc. Tamén indicar a
existencia de varios reloxos de sol situados nas fachadas das vivendas ou nos muros dos seus patios, así como a
presenza de varias calzadas e camiños antigos que aínda conservan o seu pavimento de pedra.
Arqueolóxico: Os elementos desta categoría presentes no concello son 41, sendo na súa maioría túmulos
megalíticos, asentamentos castrexos e fortificacións medievais, tamén se atoparon varias aras romana
Destaca o antigo asentamento denominado da Aldea da Rousía, actualmente en ruínas. Se trata dunha abondosa
cantidade de vivendas ou estruturas, de planta xeralmente rectangular, que ocupan unha moi ampla extensión de
terreo. As estruturas anteditas aparecen agrupadas en "barrios", estando dispostos segundo un trazado
hipodámico das rúas que os enmarcan. Pódense observar aínda grandes pedras fincadas ó comezo das rúas, a
modo de marcos, conservando nalgún caso o gravado dunha cruz.
O COUTO MIXTO: Dentro deste estudo do medio hai que destacar tamén un condicionante histórico como é a
antiga existencia do Couto Mixto. O Couto Mixto era un antigo territorio autónomo de Portugal e España, formado
por tres pobos, Santiago e Rubias, actualmente no concello de Calvos de Randín e Meaus no concello de Baltar.
Non existen documentos que acrediten historicamente a orixe da institución, aínda que se vencella a Baixa Idade
Media (finais século XII). A orixinalidade do mesmo baseouse en manter a súa propia organización, desvencellada
das coroas portuguesa e española, nunha estrutura política equiparable en boa parte a unha república
democrática. O Couto tiña o privilexio de autogobernarse mediante a elección democrática dun Xuíz (Xefe
político, administrativo e xudicial), auxiliado polos chamados Homes de acordo ou Homes bos, que eran elixidos

entre os tres pobos. O Xuíz exercía as funcións gobernativas, administrativas e xudiciais fronte a delitos cometidos
dentro dos límites do Couto, xa que noutros aspectos estaban sometidos ós xulgados de Montalegre (Portugal) e
de Xinzo de Limia, segundo a nacionalidade do xulgado As decisións do Couto se tomaban en Santiago,
recoñecido como capitalidade política. Ademais, existía un Camiño Privilexiado que atravesaba os tres núcleos
chegando ó pobo portugués de Tourem. Utilizado para o tránsito de persoas e de mercadorías, as autoridades de
ambos os países non podían realizar ningunha aprehensión dentro dos seus límites, nin de contrabando, e non
podían molestar os seus usuarios. Aparte dos privilexios do camiño, o Couto Mixto tiña unha serie de privilexios,
nos que entre outros estaban: o dereito de asilo para os fuxidos da xustiza hispana e lusa, o de non ter que aportar
homes ó exército, a exención de impostos, a liberdade de comercio coma a sal e de cultivos como o tabaco, así
como a libre elección da nacionalidade (española ou portuguesa). O cultivo máis estendido era o tabaco, pero
tamén se producía liño, millo, patacas, etc. Os tecidos constituían unhas das principais mercadorías, xunto cos
útiles de ferraxería e labranza. Outros comercios de importancia foron a sal e o gando, así como a venta de
produtos de farmacia, que se realizaba de forma libre e sen necesidade de titulación. O centro do comercio era o
pobo de Meaus no que se poden atopar aínda a Casa da Sal e a Casa da Botica. Esta institución quedou extinguida
en 1865, coa firma do Tratado de Lindes ou de Lisboa, formalizándose dito feito o 23 de xuño de 1868. Na
actualidade existe a Asociación de amigos do Couto Mixto, creada en 1998, coa finalidade de recuperala memoria
histórica do mesmo.
https://www.diariodolimia.gal/articulo/baltar/noticias-limia-estudo-do-2017-recalca-confianza-vecinospotencial-turistico-do-larouco/20220111084607003304.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/calvos-de-randin-ebaltar?langId=gl_ES
https://www.galiciamaxica.eu/galicia/aldea-da-rousia-restos/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/baltar-serra-do-larouco-ourense-8863604#wp-8863606
X.- AFECCIÓN IRREVERSIBLE Á RESERVA TRANSFRONTEIRIZA GERES- XURES
No relevo da Reserva destaca a presenza das serras cunha paisaxe montañosa característica que alcanza a súa
cota máxima, por encima dos 1.500 metros, nos altos de Nevosa e Fontefría situado no núcleo central dos cumes
da serra. Unha sucesión de serras, como a do Xurés, do Quinxo, Santa Eufemia, Pisco, Leboreiro, Mourela, Peneda,
Soajo, Amarela ou a Serra de Pena de cuxas cumes baixan multitude de ríos que verten as súas augas ao río Caldo
e Salas, afluentes do río Limia, que nos seus percorridos configuran unha espectacular paisaxe. Os vales
profundos cortan a montaña descendendo ata preto dos trescentos cincuenta metros conducindo abundantes
augas ao leito encaixado e de vertentes abruptas como é o río Limia.
Outros Espazos Naturais Protexidos catalogados máis próximos á área de estudo son os seguintes:
- Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, catalogado tamén como Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona
de Especial Protección da Avifauna (ZEPA) e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).
XI.- AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA AS ÁREAS DE INTERÉS PAISAXÍSTICO (AEIP):
As infraestruturas proxectadas implican prexuizos irreparables para as paisaxes e lugares identitarios ou
peculiares para a poboación xa que non preservan o medio físico, nin os valores tradicionais, nin os sinais de
identidade e a memoria histórica de Galicia en contradicción clara e manifesta co artigo 5 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do chan de Galicia.
Existe unha afección severa a Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP), Lugares de Especial Interés Paisaxístico
(LEIP) e a Miradores.
O proxecto eólico Mistral ao igual que o proxecto eólico en tramitación San Martiño e o proxecto eólico
Tramontana afectan de forma severa e irreversible á AEIP Serra da Pena - O Couto Mixto, sendo inasumible a

afección paisaxística xerada polos aeroxeradores do parque eólico Mistral: M01, M02 e M03 e resultando tamén
inasumible a afección sobre a AEIP Fraga da Rousia.
A afección do proxecto eólico Tramontana sobre á AEIP_04_15 Penas da Serra do Larouco é moi severa e
irreversible.
Penedos da Raíña Loba
AEIP_04_14
Fraga da Rousia
AEIP_04_21
Serra da Pena-O Couto Mixto AEIP_04_20
Espazo Natural Brañas de Golpellás AEIP_ 04_12
Serra do Xurés AEIP_04_19
Penas da Serra do Larouco AEIP_04_15
Río Airoa AEIP_04_13
Serra da Pena-O Couto Mixto AEIP _04_ 20
Penedos de Larouco Mirador Cualedro
Os proxectos eólicos Mistral e Tramontana, xunto coas súas infraestruturas asociadas, eliminana a
funcionalidade destes espazos catalogados.
O Catálogo das paisaxes de Galicia delimita as áreas de especial interés paisaxístico (AEIP) de “Penedos da Raíña
Loba” ao norte; a “Serra da Pena –O Couto Mixto” e a “Fraga da Rousia” e as “Penas da Serra do Larouco”. Cómpre
lembrar que estas mesmas paisaxes estarían afectadas polos parques eólicos Mistral, Tramontana e a LAT que os
une, mais tamén polo proxecto do parque eólico San Martiño e a súa liña eléctrica de evacuación. Sen embargo,
cómpre indicar que a Paisaxe non ten límites e trátase ademais de Paisaxes excepcionais. Cómpre ter en conta
que ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado
Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor
ou unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte
protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co
territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares
que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluída a mercantil promotora e a Xunta de Galicia, teñen dereito a
emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da
poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico
que non ten en conta a aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras
aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no presente caso o rexeitamento social a este proxecto é
masivo pola afección irreversible ás Paisaxes e a espazos de elevado valor ambiental e de servizos ecosistémicos.
XII.- AFECCIÓN SEVERA A ITINERARIOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL E ÁS PAISAXES. AFECCIÓN SEVERA AO
TURISMO E Á HOSTALERÍA.
Couto Mixto (PAT015)
Camiño Privilexiado do Couto Mixto (PAT016)
A Comarca Paisaxística Alta Limia: a Alta Limia ten como principal unidade morfolóxica a depresión do Limia, que
presenta o aspecto dunha gran chaira totalmente plana, a 620 m sobre o nivel do mar, que comprende a conca do
río Limia e en que outrora se inscribiu ademais a hoxe seca Lagoa de Antela, nese momento a maior auga doce do
noroeste da península, con 7 km de longo por 6 km de longo. En cambio, a restante superficie periférica, está
adscrita a diferentes cordais cuxa altitude media supera o 1.000 m. Neste sentido, adquire protagonismo
orográfico o sur da comarca, moi accidentado debido a unha masa montañosa compacta na que se poden
distinguir ata catro serras: ao oeste a de San Tomé, de pouca extensión pero de notable altura (1.072 m). ; no
centro a de Gomariz, Os Blancos e Baltar, con cotas que oscilan entre os 1.117 m e os 1.265 m; ao sur a da Pena,
limítrofe con Portugal, co alto do Candal a 1.424 m; e, en liña con esta e en dirección sueste, a de Larouco, cuxo
pico máis importante é o Farelo (1.398 m). Na prolongación final da Serra do Larouco, no seu ascenso cara ao
norte, actúa como límite oriental da rexión de Limia, especialmente á altura do municipio de Sarreaus, unha
cadea de 900-950 m de altitude, paralela aos montes da Requeixada, que serve á vez de liña divisoria entre o curso

do Limia e o dos ríos Támega e Arnoia. Esta contorna montañosa da depresión complétase ao noroeste coa Serra
de Monte Calvo (892 m) e ao oeste cos picos da Serra do Laboreiro (858 m). Trátase dun conxunto de serras case
virxes e dunha beleza paisaxística espectacular que se ve enturbiada pola manchea de parques eólicos e as
infraestruturas de evacuación que a Xunta de Galicia prevé instalar neste ámbito xeográfico.
XIII.- PROHIBICIÓN DA RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA DOS TERREOS INCENDIADOS.
**Artigo 59 da Lei 7/2012, de 12 de xuño. Cambio de uso forestal 1. O cambio de uso forestal dun monte, cando
non veña motivado por razóns de interese xeral, e sen prexuízo do disposto no artigo 28.2 desta lei e da normativa
ambiental aplicable, terá carácter excepcional e requirirá informe favorable do órgano forestal e, de ser o caso, do
titular do monte. 2. A Administración forestal competente poderá regular un procedemento máis simplificado
para a 29 autorización do cambio de uso naquelas plantacións forestais temporais para as cales se solicite unha
reversión a usos anteriores non forestais. 3. En terreos afectados por incendios forestais, non se poderá producir
un cambio de uso en trinta anos. Con carácter singular, poderanse acordar excepcións sempre que, con
anterioridade ao incendio forestal, o cambio de uso estiver previsto: a) Nun instrumento do planeamento
previamente aprobado. b) Nun instrumento do planeamento pendente de aprobación se xa foi obxecto de
avaliación ambiental favorable ou, de non ser esta esixible, se xa foi sometido ao trámite de información pública.
c) Nunha directriz de política agroforestal que recolla o uso de pastos ou agrícola extensivo en montes incultos ou
en estado de abandono que non estean arborados con especies autóctonas.
A normativa vixente impide a recalificación urbanística dos terreos incendiados como é o presente caso, tendo en
conta que a zona resultou afectada por incendios con anterioridade á incorporación á ADE San Martiño, da área
de investigación na que se prevé a localización das infraestruturas.
XIV.- AFECCIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E IRREVERSIBLE. FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS E
PERDA DE BIODIVERSIDADE. PERDA DA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA.
O Xurés é diverso en paisaxes e vida. Zona de transición floral eurosiberiana (atlántica) e mediterránea coa
conxugación de factores altitudinales e orientación dos vales. Nos cumes, vexetación de monte baixo. Nas zonas
do val, robledales e outras especies. Importancia dos bosques de galería nos cursos fluviais. Manadas de lobo e as
súas presas. Tamén cabra montesa nun programa de reintroducción e recuperación do cabalo chamado cabalo
galego ou garrano.
https://www.turismo.gal/docs/mdaw/mza2/~edisp/turga306815.pdf?langId=es_ES
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/es/baixa-limia-serra-xures
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/parques-naturais/parque-natural-baixa-limia-serradoxures?langId=es_ES
https://www.reservabiosferageresxures.eu/es/file/528/download?token=9gUXIiMP
http://www.parquenaturaldoxures.com/

XV.- AFECCIÓN MOI SEVERA E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA A REDE NATURA 2000 E A SÚA COHERENCIA.
FALLA DE CONECTIVIDADE ECOLÓXICA ENTRE OS ECOSISTEMAS. CÓMPRE TER EN CONTA QUE AS ESPECIES
NON ENTENDEN DE LÍMITES XEOGRÁFICOS E QUE O MANTEMENTO DA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA É
FUNDAMENTAL PARA O MANTEMENTO DOS ECOSISTEMAS E DA COHERENCIA DA PROPIA REDE. AFECCIÓN
SIGNIFICATIVA E DANOS IRREVERSIBLES A OUTROS ESPAZOS PROTEXIDOS.
1.-Reserva de la Biosfera:
Reserva Transfronteriza Geres-Xures

2.- Red natura 2000 (ZEC) Baixa Limia
3.- Red natura 2000 (ZEPA) Serra do Gerês
4.- Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures
5.-ZEPVN Baixa Limia Zona Protección
6.- ZEC Veiga de Ponteliñares e ZEPVN Veiga de Ponteliñares
7.-Aguas Potables (Lineal): Arroio de Faramontaos
8.-Zona Protección Aguas Potables (Polígonal):
Cunca Baixa do Miño, moi afectada polos proxectos eólicos e liñas eléctricas de evacuación e con previsibles
danos irreversibles para esta.
9.- IBA “Important Bird Areas” A Limia.

Afección severa a do galápago europeo ( Emys orbicularis):
Localízanse áreas de distribución potencial do galápago europeo (Emys orbicularis), establecidas polo Decreto
70/2013, do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de recuperación do galápago europeo ( Emys orbicularis L.) en
Galicia, quedando a área de distribución desta especie afectada polo proxecto.
Afección severa a Áreas Prioritarias para a Avifauna:
A zona na que se prevé implantaro parque eólico localílazase nun área Prioritaria para a Avifauna.
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.
 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.


Baixa Limia - Serra do Xurés
Código ZEPA
ES0000376



Data de declaración
2 de abril de 2004.
Instrumentos de planificación
Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014
Superficie
31.287 ha.
Concellos
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





Zona Especial de Conservación “Baixa Limia”, ZEC ES1130001, de 33.921 ha.
Parque Natural “Baixa Limia-Serra do Xurés”,de 29.345 ha.
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) “Baixa Limia”, de 33.920 ha. e “Baixa Limia – Serra do
Xurés”, de 31.287 ha.
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.
Avifauna
Avifauna moi rica, produto da posición bioxeográfica da área e da complexidade ambiental derivada do gradiente
altitudinal e a diferente orientación das cadeas montañosas. Destaca a presenza de aves rapaces, incluíndo
especies moi ameazadas e de distribución moi localizada, como a aguia real (Aquila chrysaetos), que aínda que
non nidifica desde hai anos, utiliza habitualmente as serras como área para campar desde os seus territorios do

Parque Nacional Peneda-Gerês; a aguia perdigueira (Hieraaetus fasciatus), que ten aquí a súa zona de presenza
máis frecuente en Galicia; e o bufo real (Bubo bubo), cuxa poboación foi reforzada mediante a solta de varios
exemplares. Así mesmo, nidifican a aguia cobreira (Circaetus gallicus) o miñato abelleiro (Pernis apivorus), a
gatafornela (Circus cyaneus), a tartaraña cincenta (Circus pygargus), e o falcón peregrino (Falco peregrinus).
Avifauna mediterránea e montana, ligada a rochedos e matogueiras, con moitas especies de distribución máis ou
menos localizada en Galicia (nalgúns casos con poboacións moi reducidas), entre elas o pombo pequeno
(Columba oenas), a andoriña dáurica (Hirundo daurica), a pica campestre (Anthus campestris), o pedreiro rubio
(Oenanthe hispanica), os merlos rubio (Monticola saxatilis), e azul (Monticola solitarius), a choia (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), e o escribente das hortas (Emberiza hortulana). En contraste, o espazo natural (xuntamente co
Parque Nacional Peneda-Gerês) acolle algunhas das poboacións máis sudoccidentais de especies tipicamente
eurosiberianas, como a pica das árbores (Anthus trivialis), a papuxa picafollas (Sylvia borin), o picanzo vermello
(Lanius collurio), o cardeal (Pyrrhula pyrrhula), e o escribente amarelo (Emberiza citrinella). O cruzabico (Loxia
curvirostra), ten aquí unha das súas poucas (quizais a única) zonas de cría en Galicia. Entre a avifauna acuática,
ligada aos encoros, destaca a presenza como hibernante do mergullón cristado (Podiceps cristatus), e a cría da
píllara pequena (Charadrius dubius).
Transfronteiriza Gêres-Xurés
Data de declaración
27 de maio de 2009
Superficie
Total 330.874 ha: Norte de Portugal: 267.958 ha, Galicia: 62.916 ha
Ayuntamientos
Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muiños en Galicia.
Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro no Norte de Portugal
Situación
España- Portugal. Ao suroeste da provincia de Ourense.
Outras figuras de protección









Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) “Baixa Limia - Serra do Xurés”, ZEPA ES0000376, de 31.287 ha.
Zona Especial de Conservación (ZEC) “Baixa Limia”, ZEC ES1130001, de 33.920 ha.
Parque Natural “Baixa Limia - Serra do Xurés” de 29.345 ha.
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) “Baixa Limia-Serra do Xurés” de 31.287 ha e “Baixa
Limia” de 33.920 ha.
Parque Nacional da Peneda Gerês (Portugal).
SIC Serras da Peneda e Gerês.
PTCON 0001 Reserva Biogenética Matas de PalheirosAlbergaria.
PT 930003 (Red de Reservas Biogenéticas del Consejo de Europa).
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés:
O máis grande de Galicia
A pedra granítica e a paleta de verdes das 30.000 hectáreas que abarca o Parque Natural Baixa Limia-Xurés
destacan nunha paisaxe que conxuga serras agrestes e suaves cunha altitude media por encima dos 1.000 m. É o
de maior extensión dos seis parques naturais galegos, sendo recoñecido o 11/03/1993.
Xunto co veciño Parque Nacional Peneda-Gerês conforma o núcleo da Reserva da Biosfera Transfronteiriza GerêsXurés.
HTTP://GALICIANATURALEUNICA.XUNTA.GAL/GL/BAIXA-LIMIA-SERRA-XURES

XVI.- AFECCIÓN SEVERA E IRREVERSIBLE AO BENESTAR DÁS FAMILIAS QUE VIVEN, RESIDEN E TRABALLAN
NOS NÚCLEOS RURAIS AFECTADOS. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO.
O proxecto eólico Mistral afecta de forma severa ás familias de núcleos como:
Sabucedo dos Peros BALTAR a 918,86 metros do aeroxerador M02
San Martiño dos Peros BALTAR 741,32 metros do aeroxerador M04
Afección

severa

para

as

familias

que

viven,

residen

e/ou

traballan

nos

núcleos

- A Quinta

- Montecelo

- San Paio

- As Maus

- Niñodaguia

- Santo Antoíño

- Baltar

- O Bouzo

- Texós

- Garabelos

- Sabucedo dos Peros

- Tosende

- Gomariz

- San Martiño dos Peros

- Vilamaior da Boullosa

de:

Óbviase calquer tipo de afección a núcleos de Portugal.
O proxecto eólico Tramontana afecta de forma severa ás familias de núcleos como:
Montecelo BALTAR a 2.271 metros do aeroxerador T05. Óbviase calquer tipo de afección a núcleos de Portugal.
Pero existe afección paisaxística severa a núcleos como:
Castelaus

Vilar

Calvos de Randín

Santa Baia de Montes Cualedro

Vilariño

Calvos de Randín

Vilela

Cualedro

Lobás Calvos de Randín

A Pedrosa

Cualedro

A Ermida

Trasmiras

Lomear

Calvos de Randín

A Saceda

Cualedro

A Serralleira

Trasmiras

O Silvoso

Calvos de Randín

A Xironda

Cualedro

Casás

Trasmiras

Padroso

Calvos de Randín

Carzoá Cualedro

Chamosiños

Trasmiras

Paradela

Calvos de Randín

Cualedro

Cualedro

Lobaces

Trasmiras

Pintás Calvos de Randín

Lamalonga

Cualedro

O Castelo

Trasmiras

Randín Calvos de Randín

Lucenza

Cualedro

Os Pardieiros Trasmiras

Rioseco

Calvos de Randín

Moimenta

Cualedro

Santa

Rubiás

Calvos de Randín

Pena Verde

Cualedro

Santiago

Calvos de Randín

San Martiño

Cualedro

Serois

Calvos de Randín

San Millao

Cualedro

Feás

Calvos de Randín

Calvos de Randín

Baia de
Trasmiras

Santo André

Chamosiños

Trasmiras

Pero ademáis hai que ter en conta os impactos ambientais derivados do proxecto eólico en tramitación San
Martiño e a súa liña eléctrica de evacuación:
Cómpre ter en conta que a mercantil promotora só avalía as afeccións, e aínda así de maneira insuficiente, para as
poboacións máis próximas e obviando o resto de núcleos que están dentro da poligonal do parque, entendendo
esta como a superficie afectada por este. A altura dos aeroxeradores e a súa proximidade aos núcleos habitados
implica unha particular afección sobre o benestar e a saúde das familias afectadas. Cómpre indicar tamén a
presencia doutros parques eólicos na entorna, que tamén se atopan na cunca visual deste parque, coa
conseguinte acumulación de afeccións. A mercantil promotora recoñece impactos significativos para os núcleos
de poboación afectados polo p.e. San Martiño: ruidos dás voaduras puntuais durante a fase de execución do
parque, contaminación acústica e electromagnética durante o funcionamento, ou efecto de “sombra” dás pás,
alteracións das sinais de radio e televisión… etc. Ao que hai que engadir o impacto paisaxístico co que hai que
convivir o resto dá vida… As afeccións acústicas son particularmente importantes para os núcleos de A Quinta,
San Martiño de Peros e Sabucedo de Peros.
Nas proximidades do parque existen os seguintes núcleos:
Ao norte:
- Sabucedo dos Peros (Baltar) a unha distancia aproximada de 1,0 km do aeroxerador SMA02.
- Medos (Baltar) a unha distancia aproximada de 1,0 km do aeroxerador SMA02.
- San Martiño dous Peros (Baltar) a unha distancia aproximada de 1,0 km do aeroxerador SMA03.
- A Quinta (Baltar) a unha distancia aproximada de 2,1 km do aeroxerador SMA03.
- Montecelo (Baltar) a unha distancia aproximada de 2,3 km do aeroxerador SMA04.
- Vilamaior da Boullosa (Baltar) a unha distancia aproximada de 2,2 km do aeroxerador SMA04.
- San Paio (Baltar) a unha distancia aproximada de 2,3 km do aeroxerador SMA03.
Ao sur:
Ao sur do parque eólico atópase Portugal. As poboacións máis próximas, son
- Sendim (Portugal) a unha distancia aproximada de 750 metros do aeroxerador SMA03.
Existen núcleos que terían unha afección aditiva, sinérxica e/ou acumulada por 2 ou 3 proxectos eólicos e que non
é obxecto de avaliación.
 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 como:








Parque eólico Mistral
Parque eólico Tramontana
LAT a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola subestación do parque
eólico Mistral, ata subestación de Salas
Larouco Fase I
Larouco Fase II
Serra de Gomariz
Lamas de Feás





Ao anterior hai que engadir que o proxecto prevé unha LAT con unha lonxitude de máis de 11 km ou
11.082,11 metros.
As liñas de baixa tensión xa existentes acadan unha lonxitude de máis de 76 km ou 76.204,57 metros.
As liñas de alta tensión xa existentes acadan unha lonxitude de máis de 232 km ou 232.636,64 metros.

*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…

XVII.- VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES DE GALICIA.ELIMINACIÓN DA
MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE.
O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue a mitigar o cambio climático e á
descarbonización da economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o
impacto da estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos núcleos
habitados e o posible éxodo poboacional que se pode dar derivado da manchea de estacións eólicas que hai no
territorio e outras infraestruturas, que dificultan a vida no rural e a sustentabilidade e viabilidade das explotacións
forestais e agro – gandeiras (fomentando o feito coñecido como despoboamento do rural ou España baleirada). A
este respecto debera informar a Dirección Xeral Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta
de Galicia e á luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia
do uso forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do
parque eólico, en tanto en canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte
de riqueza que xera emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha
contribución importante ao PIB galego.
Como ben indica o artigo 25 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo ao
“Desenvolvemento rural: política agraria, política forestal e enerxías renovables”:
“O Goberno incorporará na aplicación da Política Agraria Común, así como noutras estratexias, plans e programas
en materia de política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas encamiñadas a
reducir a vulnerabilidade ao cambio climático dos chans agrícolas, dos montes e dos chans forestais e para facilitar
a preservación dos mesmos, entre elas, a elaboración dun mapa de vulnerabilidade, así como a avaliación e
promoción de sistemas agrícolas e prácticas de xestión forestal sostibles para aumentar a súa resiliencia fronte ao
cambio climático, que fomentarán en todo caso as sinerxias coa redución de emisións de gases de efecto
invernadoiro nestes ecosistemas”.
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.
Ademais, unha parte significativa dos montes galegos, predominantemente veciñais en man común, están
incluídos na Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, o que revela a importancia dos bosques galegos no
mantemento da riqueza e da biodiversidade da nosa flora e da nosa fauna, así como o papel tan importante que
os montes desempeñan na protección do solo, da paisaxe, dos sistemas hidrolóxicos e de todos os ecosistemas

que as formacións arbóreas albergan. Con este fin, regúlase na Lei de montes de Galicia unha serie de actuacións
tendentes a previr e reducir a degradación do monte e a fomentar a súa restauración, dirixidas a paliar a
sobreexplotación de determinados recursos, condicionando e preservando a masa forestal ante as actividades de
índole extractiva, as urbanizacións, as áreas industriais e os trazados de grandes infraestruturas, e afondando no
concepto de xestión sustentable e, especialmente, no manexo forestal responsable.
O monte é, ademais, un espazo que determina a paisaxe e a identidade da nosa comunidade, ao tempo que
ten un compoñente social de recreo, de lugar de encontro, lúdico e de gozo dos cidadáns. A lei trata de
compatibilizar a funcionalidade medioambiental, social e estética do monte, cuxos beneficios intanxibles son
aproveitados por toda a sociedade, e uns lexítimos beneficios directos que corresponden aos seus titulares. De aí
que a lei persiga, como un dos seus obxectivos fundamentais, adaptar a realidade forestal galega ás esixencias,
cada vez maiores, dunha sociedade, madura e moderna, como a de Galicia, que debe cohonestarse cos dereitos á
percepción de rendas, froitos e utilidades dos propietarios forestais e dos silvicultores.
Artigo 5. Función social dos montes
1. Os terreos forestais galegos constitúen un recurso estratéxico que deberá contribuír ao desenvolvemento
socioeconómico de Galicia, xerando rendas e emprego na Comunidade Autónoma mediante un aproveitamento
sustentable dos seus recursos e servizos.
2. Os montes desenvolven unha función social relevante, nos termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do 21 de
novembro, de montes.
3. A consellaría competente en materia forestal promoverá a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais
para fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, compatibilizados coa súa potencialidade e utilización
forestal.
4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das masas forestais, segundo os criterios de xestión
forestal sustentable e o disposto nesta lei, son de interese público, sen prexuízo do réxime da propiedade.
E cómpre ter moi en conta o artigo 4 da Lei 43/2003, que indica:
“Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes.
Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como
fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples
servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono
atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad
ecológica y del paisaje.
El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las
Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y
ordenado aprovechamiento”.
Polo tanto,

O uso forestal e a funcionalidade actual dos montes afectados polo proxecto do parque eólico MISTRAL e polo
proxecto do parque eólico TRAMONTANA e a LAAT común de evacuación PREVALECEN sobre o uso previsto no
proxecto industrial citado e RESULTA INCOMPATIBLE a actual utilidade e funcionalidade dos montes cos usos
eólicos previstos. O proxecto prevé unha transformación urbanística non amparada legalmente.
A importantcia do monte manifestase na existencia das seguintes comunidades de montes veciñais en man
común afectadas:
a
dos Lodiños; Gurita (integrada Por 3 Parcelas); O Corgo; Lama de Armental e A Millara; Outeiro de Chamardal;
Poulas de Santamariña; Toxas; Lama Das Toxas (Distrito A Limia, Concello de Xinzo de Limia)
de Baltar)

A importancia do monte maniféstase na existencia das seguintes comunidades de montes veciñais en man común
afectadas polo parque eólico San Martiño:

eiga (pertencente ao termo municipal de Baltar).

o termo municipal de Baltar).

MVMC De Santiago (pertencente ao termo municipal de Calvos de Randín).

XVIII.- PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS E DANOS IRREVERSIBLES PARA OS HÁBITATS PRIORITARIOS E DE
INTERÉS COMUNITARIO.
4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix,
4090 Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con Quercus robur e
Quercus pirenaica, 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior 3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo 6230* Formacións herbosas con
Nardus 8220 Ladeiras e saíntes rochosos silíceos con vexetación casmofítica 3150 Lagos e lagoas eutróficos
naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 5110 Formacións estables xerotermófilas de Buxus

sempervirens en pendentes rocosas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano
a alpino, 3170* Estanques temporais mediterráneos.
O proxecto elimina de forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma flagrante a
normativa que obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable.
O proxecto do parque eólico Mistral abrangue unha poligonal de 364 hectáreas e prevé a eliminación de 3,65
hectáreas do hábitat 9230, correspondente a carballeiras galaico -portuguesas con Quercus robur e Quercus
pirenaica, afectadas polos aeroxeradores M01, M02 e M03 e a viais do parque.
O proxecto eólico Mistral tamén prevé a eliminación de 8,06 hectáreas de mezcla de hábitats 4030 (brezais secos
europeos), 4090 (brezais oromediterráneos endémicos con aliaga) e 8230 (rochedos silíceos con vexetación
pionera do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii), afectadas polos aeroxeradores M04, M05, M06 e
M07, viais internos e zona de acopio de materiais.
O proxecto do parque eólico Tramontana prevé unha poligonal de 663,54 hectáreas e unha afección a matogueira
e rochedos (sen caracterizar) de 4,62 hectáreas, que se verían afectados de forma irreversible ao preverse a súa
eliminación, ao contemplarse a instalación de viais e dos aeroxeradores T06, T07 e T08.
O proxecto do parque eólico Tramontana prevé a a construció de 4 km de viais interiores do parque e unha
lonxitude total de gabias de 3.955 metros. A isto hai que engadir a superficie da subestación e das plataformas
eólicas.
Ao anterior hai que engadir a afección do proxecto eólico San Martiño e as liñas eléctricas de evacuación
asociadas, todo elo obviado na documentación ambiental do proxecto eólico Tramontana.
O impacto ambiental é inasumible, severo e moi crítico. A afección a hábitats de interés comunitario é
severa e irrersible posto que se prevé a súa eliminación e a transformación radical dos usos do chan.
Véxase as seguintes imaxes do proxecto onde se recoñece expresamente a afección irreversible aos hábitats
citados:



Prexuizos significativos e irreparables para o bosque de ribeira e o bosque autóctono galego ou
ancient wood:

**Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora
Silvestres.
“Artigo 2 1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado.
2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o
restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da
fauna e da flora de interese comunitario”.
No presente proxecto a afección aos bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Hábitat 91E0* é moi
preocupante, xa que implica a eliminación irreversible de exemplares, contrariamente ao que prescribe a
Directiva citada.
Pero tamén é moi preocupante a afección severa e irreversible ás Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus
robur e Quercus pyrenaica 9230, hábitat non prioritario pero que igualmente existe o deber das Administracións
públicas do seu mantemento nun estado de conservación favorable. A afección máis importante e severa
prodúcese sobre dos numerosos cauces innominados afectados polas infraestruturas e que están sen codificar.


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

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Así o demostra non só a
realidade física senón tamén os numerosos topónimos que referencian a presencia lobeira na zona. Existen
multitude de referencias á presencia dos puntos de encontro lobeiros e testemuñas desta realidade. Neste
sentido este proxecto afecta directamente e de forma irreversible aos hábitats da especie. Falla de avaliación por
parte da promotora. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación do terreo ten impactos
significativos para a especie. Non se siguen os criterios dos expertos que indican:
“• Recoméndase que na fase de planificación dun novo parque eólico (fase proxecto) consúltense as fontes
dispoñibles acerca da presenza de mandas de lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da
especie e o que se coñece do efecto dos parques eólicos sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse
impactos negativos sobre este cánido.
• É conveniente que durante a planificación dun parque eólico identifíquense as principais manchas de vexetación
arbustiva e evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.
A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos significativos
para unha especie de marcado carácter territorial. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos que nun territorio alleo

no que non estean abertos a aceptar elementos novos, serán eliminados. O 70% dos lobos que morren por causas
naturais o son por esta causa.
O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en
Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente
protexidas”, constando as prohibicións correspondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres
características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a concepción da lista 9 única de especies e a
incorporación da política conservacionista na planificación económica.
O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as
especies amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en
caso de non ter dita consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do
Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de
interese comunitario como o Lobo.
XIX.- PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS E INCOMPATIBLES COA AVIFAUNA.
Circus pygargus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
Circus cyaneus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
Especie en Réxime de Protección Especial
Circaetus gallicus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Especie en Réxime de Protección Especial
Hieraaetus pennatus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Especie en Réxime de Protección Especial
Milvus migrans
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Especie en Réxime de Protección Especial
Aegypius monachus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:
“Vulnerable” Gyps fulvus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Especie en Réxime de Protección Especial

Falco peregrinus
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Especie en Réxime de Protección Especial
Falco columbarius
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Especie en Réxime de Protección Especial
Bubo bubo
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 2009/147/CEE
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable”
Especie en Réxime de Protección Especial
Hai tres especies detectadas na contorna do proxecto que son a Ra iberica, a Ra temporaria e a píntega común
catalogadas como “Vulnerables” polo Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
Herpetofauna: lución ( Anguis fragilis), a culebra viperina ( Natrix maura), culebra de colar ( Natrix Natrix) e as
poboacións insulares do lagarto ocelado (Lacerta lepida) no ámbito dos réptiles e a ra patilarga (Ra ibérica), a ra
de San Antón ( Hyla arboreav), as poboacións insulares do tritón ibérico ( Lissotriton boscai) e a píntega común
(Píntega píntega).
Discoglossus galganoi

Anguis fragilis

Myotis myotis

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Rana iberica

Natrix natrix

Circaetus gallicus

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Chioglossa lusitanica

Timon lepidus

Circus pygargus

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Lissotriton boscai

Rhinolophus ferrumequinum

Gallinago gallinago

Vulnerable

Vulnerable

En perigo de extinción

Salamandra salamandra

Rhinolophus hipposideros

Vulnerable

Vulnerable

XX.- AFECCIÓN SEVERA AO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUEOLÓXICO E A SÚA DESCONTEXTUALIZACIÓN.
A empresa promotora obvia a arqueotoponimia e a a arqueoloxía da paisaxe. Non se estuda nin avalía a
paisaxe no contexto global de afección do macro parque xa instalado e as liñas eléctricas de evacuación.
Polo tanto a relación de impactos é moito máis grande e máis grave do que plantexa a promotora no estudo
de impacto ambiental.
No caso dos proxectos eólicos Mistral e Tramontana existe unha relación evidente entre as estruturas
castelarias e a fronteira con Portugal. Non se pode obviar que a afección paisaxística redunda na afección
patrimonial. Resulta incomprensible que se evite facer referencia á cultura da Raia con Portugal. A cultura
“arraiana” foi levada incluso ao teatro (da man de Sarabela Teatro) e ao cine, da man do cineasta Eloi
Enciso Cachafeiro, representando a obra do académico Xosé Lois Méndez Ferrín e inspirado na obra de
teatro El Bosque, de Genaro Marinhas del Valle.

Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados
polo Reino de España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos
Bens Culturais, Patrimoniais e Arqueolóxicos dado o seu carácter de bens inalienables de dominio público
derivado da súa utilidade pública de máxima prevalencia fronte a calquera outra (Velasco, 2002).
Pero a súa vez, é deber inalienable por parte dos Poderes Públicos de protexer o contorno, ámbito, contexto,
escenario ou ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo
central repetido pola lexislación e os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o patrimonio
(Pose & Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas
de 1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da
Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio Arquitectónico de 1975 do Consello de
Europa, a Recomendación de Nairobi de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 1978, a Convención de
Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de Florencia ou a Declaración de Xi’an de 2005.
Non cabe pois descontextualizar o patrimonio cultural nin desvencellalo da paisaxe como se fai no estudo de
impacto ambiental.
O proxecto do parque eólico Mistral afecta de forma severa a:
Núcleo da Rousía
GA32005001
Montecelo
Castro da Boullosa
GA32005003
Montecelo
Castro de Sabucedo
GA32005004
Sabucedo dos Peros
Cruces do Pisón
GA32005025
Montecelo
Castelo do Portelo
GA32005028
San Martiño dos Peros
“Castro / O Santo / San Martiño”
TO32005001
San Martiño dos Peros
“Anta”
TO32005004
Vilamaior da Boullosa
Peto de ánimas en San Martiño dos
E-01
San Martiño dos Peros
Peros
Mina Romana Baltar
TO32005003 O CASTRIÑO.
Afección particularmente severa para o Outeiro Redondo ou Outeiro do Crego, estrutura castelaria e para
o Castro da Boullosa. A afección esténdese a numerosos afloramentos rochosos.
O proxecto do parque eólico Tramontana afecta de forma severa a:
Núcleo da Rousía GA32005001 Montecelo Baltar
A Arca dos Penedos GA32005006 Montecelo Baltar
Petroglifos do Outeiro Redondo GA32005007 Montecelo Baltar
A Lama Grande GA32028029 8 Montecelo Baltar
Castelo GA32028010 Lucenza Cualedro
Pedra Mouriña GA32028012 Lucenza Cualedro
Pozo dos Mouros - Casa da Neve - As Cortiñas do Pozo dos Mouros GA32028018 Lucenza Cualedro
Igrexiña dos Mouros GA32028019 A Saceda Cualedro
As Fontes da Pedrosa – Os Bacelos GA32028023 A Pedrosa Cualedro
San Froitoso GA32028033 A Pedrosa Cualedro
A Ronca GA32028034 A Pedrosa Cualedro
A Chaira GA32028036 A Xironda Cualedro
Campos do Sapo - O Morrión GA32028039 A Pedrosa Cualedro
Os Bacelos GA32028042 A Pedrosa Cualedro
Regato do Tapado GA32028046 A Pedrosa Cualedro
Tras da Deguesa GA32028048 A Pedrosa Cualedro
“Medorra” TO32028(1) Vilela Cualedro
“A Medorra” TO32028(2) Vilela Cualedro Neolítico
As Cortiñas GA32032008 Gudín Xinzo de Limia
A Pedreira GA32032010 Gudín Xinzo de Limia
A Pena Escrita GA32032015 Gudín Xinzo deLimia

“Pena da Moa” TO32032(1) Gudín Xinzo de Limia
Conxunto de catro casas na fachada sur do pobo A-01 Vilela Cualedro
Conxunto de casas ao longo da Rúa de Santiago A-02 Vilela Cualedro
Ao anterior hai que engadir o patrimonio afectado polo parque eólico San Martiño:
GA32005003
GA32005028
RE32005001
TO32005001
TO32005002
TO32005004
TÚMULO 01
TOP 01: ALTO DA
FRIEIRA
PETO DE PERROS
CRUZ 01
CRUZ 02
CRUZ 03
CRUZ 04





Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar
Baltar

Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar
Patrimono sonoro e olfativo: sen avaliar.
Arqueoloxía da Paisaxe: sen avaliar.
Non se avalía o impacto aditivo, sinérxico e/ou acumulado sobre o patrimonio e a paisaxe
derivado do proxecto do parque eólico Tramontana, do proxecto do parque eólico Mistral, do
proxecto do parque eólico San Martiño (tamén en tramitación na mesma área xeográfica), e as
súas infraestruturas comúns de evaucación e conexión.

Descontextualización do patrimonio cultural e impacto paisaxístico inasumible

XXI.- FALLA DE CARACTERIZACIÓN DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS QUE EXISTEN NA ÁREA DE EXECUCIÓN
DOS PROXECTOS EÓLICOS MISTRAL, TRAMONTANA E A SÚA LIÑA DE EVACUACIÓN CONXUNTA. AFECCIÓN
IRREVERSIBLE AOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS
Existe unha afección irreversible aos afloramentos rochosos que caracterizan as Paisaxes da zona de execución
dos proxectos.

Detalle dos afloramentos rochosos da Touza Alta
Polígono 7 Parcela 785
MONTE QUEIMADO. BALTAR (OURENSE) moitos afloramentos rochosos

Detalle do afloramento rochoso do Polígono 4 Parcela 503 FORNO. BALTAR (OURENSE)
A afección irreversible plásmase, por exemplo, nas 2 imaxes seguintes do proxecto do parque eólico Mistral:

Detalle do Alto das Forcadas, o Porto de Bancelos ou Cancellos, a Pena da Infesta, o Alto da Escusa, a Portela
de San Fitorio, o Alto daFrieira, o Castelo de Sindin ou de Portelo, a Pena Facha, o Curral Vello, o Camiño á
Rousía, a Portela da Veiga…
Óbviase avaliar o impacto sobre as estruturas castelarias que delimitan a frontera con Portugal
XXII.- PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS 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 do parque eólico proxectado 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 dá 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 dá 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 dás 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 parque eólico Mistral e a súa liña eléctrica de evacuación que comparte co proxecto eólico Tramontana.
Conclusión:
O proxecto eólico parque eólico Mistral e o proxecto eólico Tramontana, xunto coa súa infrestrutura asociada de
evacuación e conexión SON INCOMPATIBLES cos usos e a fertilidade actual dos chans. As cimentacións do parque
xunto coa remoción de toneladas de terra previstas para a súa implantación, altera de forma irreversible a
cuberta vexetal e os recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e longo prazo
desertificación da área afectada, xa que a perda dá 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.
XXIII.- ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLO
PROXECTO DO PARQUE EÓLICO MISTRAL, POLO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO TRAMONTANA E A LAAT
COMÚN DE EVACUACIÓN
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
MISTRAL, o proxecto do parque eólico TRAMONTANA E A LAAT COMÚN DE EVACUACIÓN 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.
XIV.- A IMPORTANCIA DAS VÍAS PECUARIAS OU CARREIROS TRADICIONAIS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS.
FALLA DE AVALIACIÓN
 A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS
ESENCIAIS PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICAS E O INTERCAMBIOXENÉTICO DAS
ESPECIES SILVESTRES
As vías pecuarias constitúen un extenso e valioso patrimonio natural e cultural que, a pesar da súa deterioración,
segue prestando servizo ao tránsito gandeiro e contribuíndo á preservación da flora e fauna silvestres, e,
potencialmente, pode resultar moi útil para o fomento dos usos turístico-recreativos e do desenvolvemento rural.
As vías pecuarias son, por todo iso, de gran valor estratéxico na explotación racional de recursos naturais e na
ordenación do territorio.
En efecto, a Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vías pecuarias, manifesta no seu preámbulo que "a rede de vías
pecuarias [máis de 100.000 km. repartidos por toda a xeografía peninsular] segue prestando un servizo á cabana
gandeira nacional que se explota en réxime extensivo [700.000 cabezas lanares, 100.000 vacinas e outras, en
réxime trashumante/trastermitante], con favorables repercusións para o aproveitamento de recursos pastables
infrautilizados [máis de 1.000.000 Has. marxinais], para a preservación de razas autóctonas [varias delas en transo
de desaparición]; tamén han de ser consideradas as vías pecuarias como auténticos corredores ecolóxicos,
esenciais para a migración, a distribución xeográficas e o intercambio xenético das especies silvestres", e
así o recoñece o R. Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a
garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres (art.
7).

Transformación irreversible do Camiño de acceso ao Castro de Boullosa

XXV.- A IMPORTANCIA DAS PAISAXES DA RAIA OU “ARRAIANAS”
Obviadas na documentación ambiental do proxecto. Non existe nin a primeira infografía ao respecto nin da
afección paisaxística sobre da Raia nin a zona limítrofe de Portugal.
XXVI.- 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 da solicitude de autorización administrativa previa, da declaración de utilidade pública, en
concreto, coa necesidade de urxente ocupación, da autorización administrativa de construción, do proxecto de
interese autonómico e do estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar,
provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022 e o rexeitamento
do Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola
subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”, ao que non se permite o acceso a súa
documentación ambiental.
O proxecto eólico Mistral e a liña eléctrica asociada de evacuación, que comparte co proxecto eólico Tramontana,
produce uns efectos paisaxísticos inasumibles, prevé a eliminación de bosque galego de forma irreversible e
afecta de forma irreversible ás masas de afloramentos rochosos que caracterizan a zona de execución do
proxecto.
2.- As Directrices Enerxéticas 2018-2020 de Galicia expoñen para a enerxía eólica unha potencia instalada en 2020
de 4.122 MW, sendo a finais de 2019 a potencia instalada de 3.986 MW. En setembro de 2022 esta potencia está
amplamente superada, polo que o proxecto só se xustifica desde un punto de vista especulativo. Non se xustifica
a necesidade do proxecto eólico Mistral nin do proxecto eólico Tramontana, que comparten infraestruturas
común, precisamente por prever a súa localización nun área xeográfica que xa conta con un parque eólico
instalado.
3.- Estamos en presencia dun área xeográfica con unha presión eólica excesiva. Na mesma área xeográfica xa está
presente o parque eólico Larouco con 49 aeroxeradores, que xa por sí mesmos xeran un severo FEÍSMO
PAISAXÍSTICO. O proxecto afecta a espazos de alto valor ambiental e á necesaria coherencia da Rede Natura 2000,
polo que debe ser rexeitado.
Ademais da existencia de especies catalogadas como vulnerables e en perigo de extinción descritas no corpo
deste escrito, existe un risco severo para un elevado número de AEIP, LEIP e miradores. O elevado número de
infraestruturas eólicas desvirtúa a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico e afecta de forma
irreversible a conectividade ecolóxica.
Non se valorou a afección paisaxística ás Paisaxes culturais da Raia ou “Arraianas”. O Camiño á Rousía, a Rousía, o
Castro da Boullosa, o Castelo de Sindín ou de Portelo (estructura castelaria fronteiriza con Portugal)…etc. O
impacto paisaxístico é inasumible, severo e moi crítico.
Non se ten en conta a importancia das Paisaxes culturais da Raia con Portugal, da cultura “Arraiana”, que
tan ben describe Méndez Ferrín na súa novela “Arraianos”, levada incluso ao cine. Non se está a ter en conta
as paisaxes de intelectuais como o Padre Fontes, Miguel Torga.., nin que a Comarca de Boticas é patrimonio
da UNESCO.
No caso dos proxectos eólicos Mistral e Tramontana existe unha relación evidente entre as estruturas castelarias
como o Castelo de Sindin ou do Portello e a fronteira con Portugal. Non se pode obviar que a afección paisaxística
redunda na afección patrimonial e cultural. Resulta incomprensible que se evite facer referencia á cultura da Raia
con Portugal. A cultura “arraiana” foi levada incluso ao teatro (da man de Sarabela Teatro) e ao cine, da man do
cineasta Eloi Enciso Cachafeiro, representando a obra do académico Xosé Lois Méndez Ferrín e inspirado na obra
de teatro El Bosque, de Genaro Marinhas del Valle.

E a cultura da Raia ten incluso presencia en Portugal, da man do Festival Internacional de Documentário de
Melgaco, que na súa programación, recollle os Encontros Arraianos de Cinema, dos que o Festival Internacional de
Cine Rural Carlos Velo, é coorganizador, e onde se presentou “Arraiano entre os Arraianos”, de Xosé Lois Méndez
Ferrín.
4.- Teñan en conta que non se permite o acceso á documentación ambiental do estudo de impacto ambiental do
Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola
subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”, a pesar de estar en tramitación. Ao picar no
enlace da web de Transparencia da Vicepresidencia e Consellería de Economía, Indutria e Innovación para o
acceso
á
documentación
ambiental
do
proxecto,
arestora
en
tramitación
(https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
),
aparece na pantalla a seguinte mensaxe:
Arquivo non atopado!
Cumpriría realizar a avaliación ambiental conxunta de todas as infraestruturas do proxecto eólico en tramitación,
incluída a infraestrutura eléctrica de conexión.

Mentras que a mercantil promotora sí ten acceso a esa documentación, polo que se está a producir a
vulneración do Convenio de Aarhus.
Trátase dun procedemento que está en tramitación e necesitando consultar o público a documentación
ambiental do mesmo, debera facilitarse o acceso para non vulnerar o Convenio de Aarhus e a Lei 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).
5.- Tampouco se ten en conta a función de descarbonización que realiza o monte galego nin a súa importante
función social. Debérase repotenciar os parques eólicos existentes no canto de seguir inzando estacións eólicas
sin control algún como o están a facer arestora. A ausencia de seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico
propicia un elevado descontento social e a xeración de Feísmo Paisaxístico, e todo a prol do lobby eólico e en
detrimento do benestar dás familias que viven, residen e /ou traballan nos núcleos rurais afectados.
6.- Os proxectos eliminan a funcionalidade actual e potencial das vías pecuarias ou camiños tradicionais e non
ten en conta A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS
ESENCIAIS PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICASE O INTERCAMBIOXENÉTICO DAS ESPECIES
SILVESTRES.
Ademais tanto os proxectos dos parques eólicos en tramitación como das súas respectivas liñas eléctricas de
evacuación foron obxecto de tramitación ambiental separada. A inclusión dos efectos e impactos das instalacións
de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos
detectados no EIA, facendo necesario valorar outras

7.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado
Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor
ou unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte
protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co
territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares
que habitan ou frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, teñen dereito a
emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da
poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico
que non ten en conta a aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras
aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no presente caso existe un rexeitamento social ao proxecto de
interese autonómico e do estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar,
provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022 e o rexeitamento ao
Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola
subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”, e 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 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
Debera abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o
público poidan participar na localización do proxecto de interese autonómico e do estudo de impacto ambiental
do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029), DOG
Núm. 206, de 28 de outubro de 2022 e do Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque
eólico Tramontana, pasando pola subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”, aos efectos
paisaxísticos, de saúde e de benestar. 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.
8.- Deberan someter a exposición pública a documentación ambiental dos proxectos eólicos no seu conxunto,
incluida a liña de evacuación e demais infraestruturas asociadas de conexión, para non diluir ou reducir os
impactos do conxunto e así facilitar a participación da cidadanía na análise dos impactos globais do conxunto,
sobre todo de cara a analizar o impacto paisaxístico e garantir a existencia de corredores ecolóxicos.
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.
Ademais da afección a especies vulnerables e en perigo de extinción, existe unha afección severa a hábitas
prioritarios e de interés comunitario. Existe a obriga de mater estes últimos nun estado de conservación
favorable. As infraestruturas proxectadas afectan de forma severa a masas de frondosas e de bosque autóctono
galego e bosque de ribeira, que deberán manterse nun estado de conservación favorable e non proceder a súa
afección irreversible ou eliminación.

O proxecto do parque eólico Mistral abrangue unha poligonal de 364 hectáreas e prevé a eliminación de 3,65
hectáreas do hábitat 9230, correspondente a carballeiras galaico -portuguesas con Quercus robur e Quercus
pirenaica, afectadas polos aeroxeradores M01, M02 e M03 e a viais do parque.
O proxecto eólico Mistral tamén prevé a eliminación de 8,06 hectáreas de mezcla de hábitats 4030 (brezais secos
europeos), 4090 (brezais oromediterráneos endémicos con aliaga) e 8230 (rochedos silíceos con vexetación
pionera do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii), afectadas polos aeroxeradores M04, M05, M06 e
M07, viais internos e zona de acopio de materiais.
O proxecto do parque eólico Tramontana prevé unha poligonal de 663,54 hectáreas e unha afección a matogueira
e rochedos (sen caracterizar) de 4,62 hectáreas, que se verían afectados de forma irreversible ao preverse a súa
eliminación, ao contemplarse a instalación de viais e dos aeroxeradores T06, T07 e T08.
O proxecto do parque eólico Tramontana prevé a a construció de 4 km de viais interiores do parque e unha
lonxitude total de gabias de 3.955 metros. A isto hai que engadir a superficie da subestación e das plataformas
eólicas.
Ao anterior hai que engadir a afección do proxecto eólico San Martiño e as liñas eléctricas de evacuación
asociadas, todo elo obviado na documentación ambiental do proxecto eólico Tramontana.
O impacto ambiental é inasumible, severo e moi crítico. A afección a hábitats de interés comunitario é
severa e irrersible posto que se prevé a súa eliminación e a transformación radical dos usos do chan.
9.- A fragmentación excesiva dos hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolóxica e a necesaria
permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas,
implica un risco e un prexuizo para a integridade do espazo e a conservación das especies.
Por outra banda, a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 obriga a preservar non só a conectividade
lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a conectividade ecolóxica transversal dos humedais
ubicadas na área de afección do proxecto.
Existen unha serie de humedais afectados polos proxectos e que foron obviados na tramitación ambiental. Non se
garante por tanto a necesaria conectividade ecolóxica lonxitudinal e transversal dos ecosistemas nin a necesaria
coherencia da Rede Natura 2000. A afección aos humedais non garante a existencia de corredores ecolóxicos nin a
permeabilidade dos ecosistemas, dos hábitats e as especies que os habitan.
A densidade das infraestruturas eólicas existententes e previstas na área de implantación dos proxectos descritos
implica un risco claro de xerar “illas biolóxicas”, derivado da fragmentación excesiva dos hábitats e sin garantir a
necesaria permeabilidade ecolóxica.
10.- A IMPORTANCIA DA LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, os MONTES COMO RESERVORIOS E
DEPÓSITOS DE FIXACIÓN DE CARBONO e a FUNCIÓN SOCIAL DO MONTE foi obviada na tramitación ambiental do
proxecto de interese autonómico e do estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello
de Baltar, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022 e do
Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola
subestación do parque eólico Mistral, ata subestación de Salas”. As cimentacións dos parques eólicos, a
construción e acondicionamento de viais, a insatalación de gabias de cableado, a proxección das liñas de
evacuación cos respectivos puntos de apoio e accesos aos mesmos, xunto coa remoción de toneladas de terra
precista para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os recursos hídricos, producindo
erosión da cuberta vexetal e a medio e largo plazo desertificación da área afectada, xa que a perda da cuberta
vexetal e dos humedais convirte aos chans en recurso natural non renovable e finito que perde a súa
funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible. O mesmo sucede cos humedais
e os terreos ribeiregos aos cauces, coa conseguinte afección á necesaria conectividade ecolóxica e a necesaria
permeabilidade dos ecosistemas e dos hábitats.
11.- O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto de interese autonómico e do estudo de
impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar, provincia de Ourense (expediente
IN408A 2021/029), DOG Núm. 206, de 28 de outubro de 2022 e do Proxecto “Liña de alta tensión a 132 KV desde a

subestación do parque eólico Tramontana, pasando pola subestación do parque eólico Mistral, ata subestación
de Salas”, non permitiu valorar a importancia da zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable
transcendental para coñecer o grao de facilidade ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as
interrelacións da biodiversidade.
Analizada a documentación ambiental das infraestruturas detéctase que a metodoloxía empregada non permitiu
definir as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural da área xeográfica de implantación dos proxectos.
Non se determinou o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de
conectividade/criticidade.
Non se estableceron as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural. Nesta relación un maior grao de
criticidade conleva a un menor grao de conectividade ecolóxica estrutural.
Á vista do elevado número de parques xa instalados e os que están a ser obxecto de tramitación debérase avaliar
os impactos acumulados, sinérxicos e globais de todas as infraestruturas, e máis tendo en conta que non se está a
facer un seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico de Galicia, e polo tanto non se dispoñen de datos ao
respecto.
Cómpre ter en conta que o actual Plan Sectorial eólico non foi obxecto de avaliación ambiental estratéxica nin
está adaptado ao Convenio europeo da Paisaxe. Tampouco está a realizarse un seguimento ambiental do mesmo.
12.- Acceso ao Plan de vixiancia da avifauna, en especial das rapaces tendo en conta a súa relevancia na zona, ao
que fai referencia a Declaración de impacto ambiental do parque eólico Larouco, publicada esta por Resolución
do 27 de novembrode 2001, da Dirección Xeral de Industria (DOG Nº. 29, de 8 de febreiro de 2002), así como o do
seguimento dos morcegos.
13.- Acceso ao plano no que figure a localización dos elementos do patrimonio cultural, xunto coas súas áreas de
exclusión e cautela, na cartografía empregada polo persoal da obra durante o transcurso desta, ao que se refire a
Declaración de impacto ambiental do parque eólico Larouco, publicada esta por Resolución do 27 de novembro
de 2001, da Dirección Xeral de Industria (DOG Nº. 29, de 8 de febreiro de 2002), e medidas de protección
establecidas no seu caso pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, nos termos establecidos no citado
documento ambiental.
14.- Acceso aos estudos complementarios e sondaxes arqueolóxicas realizadas en relación ao elemento do
patrimonio cultural GA3202280919 (Igrexa dos Mouros), afectada de forma severa polos aeroxeradores do parque
eólico Larouco, que permitan a adecuada caracterizacióndo elemento e o informe favorable sobre os resultados
emitido polo órgano competente, nos termos indicados na Declaración de impacto ambiental do parque eólico
Larouco, publicada esta por Resolución do 27 de novembrode 2001, da Dirección Xeral de Industria (DOG Nº. 29,
de 8 de febreiro de 2002).
15.- Acceso á documentación relativa á liña de evacaución de enerxía do parque eólico Larouco á que fai
referencia o punto 11.6. da Resolución do 27 de novembro de 2001, da Dirección Xeral de Industria (DOG Nº. 29, de
8 de febreiro de 2002).
Baltar, 5 de novembro de 2022

Asdo.- ________________

