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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 14 de novembro 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 Lamas II, 
situado nos concellos de Baltar, Calvos de Randín e Os Blancos, na provincia de Ourense (expediente IN408A 

2021/004), DOG Núm. 221, de 21 de novembro de 2022, alegacións ao Acordo do 24 de marzo de 2022, da 

Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete 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 Lamas de Feás, situado nos concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de 

Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT), DOG Núm. 74, de 19 de abril de 2022, 
alegacións ao Acordo do 22 de abril 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 sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do parque eólico 
Fonsanta, situado nos concellos de Bande, Rairiz de Veiga e Verea, na provincia de Ourense (expediente 

IN408A 2018/017), DOG Núm. 96, de 19 de maio de 2022, alegacións ao Acordo do 25 de abril 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 proxecto da LAT 132 kV SET Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 kV SET Fonsanta-SET 

Frieira, situadas nos concellos de Calvos de Randín, Porqueira, Bande, Verea, Celanova, Quintela de 

Leirado, Padrenda e Pontedeva, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/18), DOG Núm. 96, de 19 

de maio de 2022 e alegacións ao Acordo do 1 de decembro 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 Monte da 
Neve e liña de evacuación, situado nos concellos de Celanova e Verea, da provincia de Ourense (expediente 

IN408A 2020/102), DOG Núm. 236, de 10 de decembro de 2021 

 

Don/Dona ______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_______________________________________________________________________________________________

_________, municipio de _______________, provincia__________________, teléfono 

________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do Acordo do 14 de novembro 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 Lamas II, situado nos concellos de Baltar, 

Calvos de Randín e Os Blancos, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/004), DOG Núm. 221, de 21 de 
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novembro de 2022, á vista do Acordo do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se 
somete 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 Lamas de Feás, situado nos 

concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT), 

DOG Núm. 74, de 19 de abril de 2022, á vista do Acordo do 22 de abril 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 sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do parque eólico 

Fonsanta, situado nos concellos de Bande, Rairiz de Veiga e Verea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 
2018/017), DOG Núm. 96, de 19 de maio de 2022, á vista do Acordo do 25 de abril 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 proxecto 

da LAT 132 kV SET Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 kV SET Fonsanta-SET Frieira, situadas nos concellos de Calvos 
de Randín, Porqueira, Bande, Verea, Celanova, Quintela de Leirado, Padrenda e Pontedeva, na provincia de 

Ourense (expediente IN408A 2021/18), DOG Núm. 96, de 19 de maio de 2022 e á vista do Acordo do 1 de decembro 
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 Monte da Neve e liña de evacuación, situado nos concellos de Celanova e Verea, da 
provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/102), DOG Núm. 236, de 10 de decembro de 2021, por medio do 

presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Por ACORDO do 1 de decembro 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 Monte da Neve e liña de evacuación, situado nos concellos de 
Celanova e Verea, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/102), DOG Núm. 236, de 10 de decembro de 

2021. 

Neste anuncio indícase literalmente: 

– Liña de evacuación: LAT a 220 kV en dobre circuíto con condutor simplex tipo 242-AL1/39-ST1A [LA-280], de 740 
m de lonxitude sobre 3 apoios metálicos de celosía, con orixe na subestación colectora PE Monte da Neve e fin no 

apoio nº 53 da LAT 220 kV SET Fonsanta/SET Frieira. 

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de 

interese autonómico e o estudo de impacto ambiental das instalacións. 

Documentación que se expón: 

1. O proxecto de execución (asinado o 16.9.2021). 

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (asinado o 17.9.2021). 

3. O proxecto de interese autonómico (asinado o 16.9.2021). 

2.- Por ACORDO do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete 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 Lamas de Feás, situado nos concellos de Baltar, Os 
Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT), DOG Núm. 74, 19 de abril 

de 2022. 

Solicitante: Greenalia Wind Power Lamas, S.L.U.; CIF: B-70518832. 
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Neste anuncio indícase literalmente: 

– Subestación PE Lamas de Feás 30/132 kV, está composta por: 

• En 30 kV celas de interior en configuración de simple barra: unha posición de protección do transformador do 

parque eólico; unha posición de transformador, con transformador de SS AA; unha posición de medida e dúas 

posicións de liña, unha de reserva (PE Lamas de Feás II) e outra para a conexión da liña do PE Lamas de Feás. 

3. – Por Acordo do 22 de abril 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 sectorial de incidencia 
supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Fonsanta, situado nos concellos de Bande, 

Rairiz de Veiga e Verea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/017), DOG Núm. 96, 19 de maio de 2022. 

Solicitante: Greenalia Wind Power, S.L.U.; CIF: B70501473. 

Neste anuncio indícase literalmente: 

– Subestación SET Fonsanta 30/220kV, composta por: 

• En 30 kV celas de interior en configuración de simple barra con catro posicións de liña para a conexión dos 
aeroxeradores; unha posición de transformador, con transformador de SS.AA de 50 kVA r/t: 30/0,4 kV; unha posición 

de medida e unha de protección xeral. Todo co equipamento complementario para as funcións de control, mando e 

protección. 

• Parque a nivel de 132 kV, en intemperie en configuración de simple barra, cunha posición de liña cos equipamentos 

necesarios de protección e medida, para a conexión da subestación colectora Lamas de Feás. 

• Parque a nivel de 220 kV en intemperie en configuración de simple barra, cunha posición de liña 220 kV saída a SET 

Frieira (RRE); dúas posicións de protección de transformador, cos equipamentos necesarios de protección e medida; 

e dous transformadores de potencia de 45/55 MVA-ONAF, regulación en carga JANSEN±10%, e relación de 

transformación 132/220 kV e 30/220 kV para a conexión dos parques eólicos Lamas de Feás e Fonsanta, 

respectivamente. 

4.- Por ACORDO do 25 de abril 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 proxecto da LAT 132 kV SET Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 kV SET Fonsanta-SET 

Frieira, situadas nos concellos de Calvos de Randín, Porqueira, Bande, Verea, Celanova, Quintela de Leirado, 

Padrenda e Pontedeva, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/18). DOG Núm. 96, 19 de maio de 2022. 

• Características técnicas recollidas no proxecto: 

1. Liña 132 kV aérea SET Lamas-SET Fonsanta: 

Liña eléctrica aérea a 132 kV de evacuación dos parques eólicos Lamas de Feás e Feás II, en configuración de 

simple circuíto simplex, de 15,15 km de lonxitude en condutor tipo LA 180, sobre 76 apoios metálicos de celosía, con 

orixe na subestación colectora do parque eólico Lamas de Feas (IN661A 2011/05-3 AT) e fin nunha posición de liña na 

subestación do parque eólico Fonsanta (IN 408A 2018/017). 

2. Liña 220 kV aéreo-subterránea SET Fonsanta-SET Frieira: 

Liña eléctrica a 220 kV de evacuación dos parques eólicos Lamas de Feás, Feás II, Fonsanta e Monte da Neve. 

• Tramo aéreo: 
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Liña eléctrica aérea en configuración de simple circuíto simplex, de 26,94 km de lonxitude en condutor tipo LA 280, 
sobre 164 apoios metálicos de celosía, con orixe na subestación do parque eólico Fonsanta (IN 408A 2018/017) e fin 

no apoio 164. 

• Tramo subterráneo: 

Liña eléctrica subterránea de 0,705 km de lonxitude, en condutor tipo RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1×500 mm2 AL + 
H265, disposición en triángulo, en gabia baixo tubo formigonado, con orixe no apoio 164 e fin nunha posición GIS da 

subestación 220 kV Frieira propiedade de REE. 

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en 
concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o 

proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental das instalacións do proxecto da LAT 132 kV SET 

Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 kV SET Fonsanta-SET Frieira. 

 

Plano da LAT Fonsanta 

5.- Por Acordo do 14 de novembro 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 Lamas II, situado nos concellos de Baltar, Calvos de Randín e Os 

Blancos, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/004), DOG Núm. 221, de 21 de novembro de 2022. 

Indícase no proxecto eólico Lamas II: 

“Tras haber sido aprobado el diseño del Parque Eólico Lamas de Feás con 7 máquinas y dado que es con este parque 

eólico con el que se ha diseñado la evacuación conjunta de la energía, se plantea una alternativa 3 para el Parque 
Eólico Lamas II más cercana a la planta definitiva del Parque Eólico Lamas de Feás que permita reducir el impacto 
generado por el Parque Eólico Lamas II mediante la utilización, en la medida de lo posible, de las infraestructuras del 

Parque Eólico Lamas de Feás (proyecto independiente), como zanjas de cableado y viales, además de la subestación 
y la línea eléctrica de evacuación de este parque eólico (proyecto independiente) para transportar la energía 

generada en el Parque Eólico Lamas II,…”. 

Imaxe do proxecto eólico Lamas de Feás –  proxecto eólico Fonsanta con proxecto común de evacaución LAAT 
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https://mapaseolicos.wordpress.com/2022/06/03/lamas-de-feas-fonsanta-con-laat/ 

 

Proxecto eólico Lamas II 

 

Detalle da Aguioncha, do Monte Pena Loba, do Penedo das Fatigas, do roteiro do Penedo das Fatigas, do roteiro 

do Outeiro Raso e do Miradoiro do Viso da Porta da Veiga. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Av6eRPyXPbwWZGr2nyAW59W0QTR1_u4&ll=41.96039756160901

4%2C-7.795006536987299&z=14 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2022/06/03/lamas-de-feas-fonsanta-con-laat/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Av6eRPyXPbwWZGr2nyAW59W0QTR1_u4&ll=41.960397561609014%2C-7.795006536987299&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Av6eRPyXPbwWZGr2nyAW59W0QTR1_u4&ll=41.960397561609014%2C-7.795006536987299&z=14
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Detalle dos proxectos eólicos Lamas de Feás, Lamas, Fonsanta e a liña común de evacuación ata a subestación da 

Frieira 

Detalle á Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerés – Xurés e do Parque Nacional Peneda -Gerés 
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Detalle da Aguioncha 
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Detalle do Penedo das Fatigas 
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Detalle do Foxo dos Lobos 

 

Detalle do Cebreiro 
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Miradoiro do Viso da Porta da Veiga 

 

Igrexa de San Vicenzo de Lobás 
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Detalle dos Penedos da Raíña Loba 
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https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=lamas+Fe%C3%A1s 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1azSepEcW3nQwwXHkt8puMi-4ZRGGuXF-

&ll=42.050879785201744%2C-7.994421999999997&z=11 

https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=lamas+Fe%C3%A1s
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1azSepEcW3nQwwXHkt8puMi-4ZRGGuXF-&ll=42.050879785201744%2C-7.994421999999997&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1azSepEcW3nQwwXHkt8puMi-4ZRGGuXF-&ll=42.050879785201744%2C-7.994421999999997&z=11
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Río de Lobás 
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Parque eólico Fonsanta 

Mirador de Congostro 
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Roteiro do Alto do Castelo 
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Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerés -Xurés 

Lagoa Grande 

Foxo do Lobo de Covateiras 

Fonte dos Campos 

 

 

Mámoas O Outeirón 
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Parque eólico do Vieiro 

 

 

 

Subestación da Frieira 
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Mirador da Portela 
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Capela da Portela 

Corga da Peniza 

Igrexa de San Pedro da Torre 
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Ruta Freáns – Entrerrios 
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Río de Crespos 

Río Grande 

Rego de Souto do Bispo 

Rego da Corga Pequena 

Rego da Lagoa 

Río de Cexo 

Rego da Costa 

Rego de Lamatapada 

Rego de Pontón 

Rego do Vieiro 
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Outeiro de Carpazas 

Rego de Caderpazás 

Río Limia 

 

Ponte de Ponte Liñares 
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Rego dos Vales 

Mirador e Fervenza do Fírbeda 

Río das Mestas ou Fírbeda 

II.- CONTEXTO NO QUE SE PREVÉ DESARROLLAR OS PROXECTOS EÓLICOS LAMAS DE FEÁS, LAMAS II E A SÚA 

INFRAESTRUTURA ASOCIADA DE EVACUACIÓN E CONEXIÓN 

Na área xeográfica de afección dos proxectos anteriores existen outros proxectos eólicos en tramitación e outros 

parques xa instalados e en funcionamento. 

1.- Acordo do 1 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten 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 Monte da Neve e liña de evacuación, situado nos 

concellos de Celanova e Verea, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/102), DOG Núm. 236, de 10 de 

decembro de 2021. 

Proxecto do parque eólico Monte da Neve e liña de evacuación: 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/10/monte-da-neve/ 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/10/monte-da-neve/
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Afección severa ao Rego da Lagoa. 

2.- 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”. 
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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. 

 

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 
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O proxecto do parque eólico Tramontana prevé unha poligonal de 663,54 hectáreas 

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 
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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 
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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 

 

7.- Por RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2004, da Delegación Provincial de Ourense, sométese a información 

pública o estudo ambiental do Parque Eólico Ou Vieiro, o proxecto de execución das instalacións que comprende, 

o proxecto sectorial, así como a solicitude de autorización administrativa do devandito parque eólico a 
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desenvolver, conforme ao sinalado no proxecto presentado, nos municipios de Bande e Verea (Ourense). 

(Expediente IN661A 04/5-3 A.T.), DOG Núm. 233, de 30 de novembro de 2004. 

Promotora: Iberdrola Energías Renovables de Galicia, S.A. 

Conxunto de 24 aeroxeradores.  

 

Parque eólico O Vieiro 

III.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA EXISTENCIA DO RECURSO EÓLICO 

O proxecto Lamas II ubícase nunha área de investigación eólica. Non se xustifica a existencia do recurso eólico. 

IV.- FALLA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO LAMAS DE FEÁS, LAMAS, FONSANTA E 

AS SÚAS INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS 

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. 

V.- AUSENCIA DE RETORNO SOCIAL DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO. 

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

VI.- IMPACTOS AMBIENTAIS SEVEROS 

 FRAGMENTACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO EN VARIOS PROXECTOS INDEPENDENTES. 

DIVISIÓN ARTIFICIOSA E FRAUDE DE LEI. 

Indícase na documentación do proxecto eólico Lamas II: 

“Para analizar la población potencialmente afectada se considera adecuado analizar el efecto visual ocasionado de 

manera conjunta con el parque ólico Lamas de Feas, al estar el parque eólico Lamas II vinculado al desarrollo de 

dicho parque, al haberse contemplado la utilización de gran parte de sus infraestructuras para evitar duplicidades y 

reducir impactos (vial de acceso, subestación y línea de evacuación). Ambos parques presentarían una cuenca visual 

de 43.810 ha, con una población potencialmente afectada de unos 23.736 habitantes, teniendo en cuenta las 

poblaciones de las parroquias (según datos del censopor parroquias del año 2020) situadas dentro de la cuenca 
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visual conjunta, estando esta población repartida entre los concellos siguientes Baltar (942 hab.), Bande (1.314 

hab.), Os Blancos (755 hab.), Calvos de Randin (735 hab.), Cualedro (599 hab.), Lobeira (239 hab.), Lobios (339 hab.), 

Muiños (1.384 hab.), Porqueira (823 hab.), Rairiz de Veiga (998 hab.), Sandiás (825 hab.), Trasmiras (442 hab.), Verea 

(126 hab.), Vilar de Santos (794 hab.), Xinzo de Límia (9.259 hab.) y Montealegre (Portugal, 4.162 hab.). De estos 

23.736 potenciales observadores, solo el 62% reside en zonas habitadas desde donde habría una visualización 

continua de alguna de las máquinas de cualquiera de los dos parques, por lo que los potenciales observadores 

respecto a la población residente sería de unos 14.656 observadores”. 

Polo tanto, o proxecto eólico Lamas de Feás e o proxecto eólico Lamas II son na realidade un único parque 

eólico que se presenta a efectos da exposición pública e avaliación ambiental fragmentado ou dividido 

artificiosamente en dous proxectos independentes. 

Indica a mercantil promotora na documentación do proxecto eólico Lamas de Feás: 

“El Parque Eólico Lamas de Feás ha recibido permiso de acceso a la red de transporte de electricidad en la 
subestación Frieira 220 kV. Para conectarse a esta subestación, se proyecta la construcción de: 

*una subestación 30/132 kV, dentro del proyecto del P.E. Lamas de Feás; 

*una línea de 132 kV S.E. P.E. Lamas de Feás- S.E. P.E. Fonsanta; 

*una subestación S.E. P.E. Fonsanta 132/220 kV, que servirá para elevar la tensión de 132 kV a 220 kV, y que permitirá 
también la conexión del P.E. Fonsanta (50 MW, objeto de un proyecto independiente); 

*una línea de 220 kV S.E. P.E. Fonsanta-S.E. P.E. Frieira. 
Esta infraestructura de evacuación será objeto de un proyecto independiente, estando tan solo la subestación 30/132 

kV dentro del proyecto del Parque Eólico Lamas de Feás”. 
 

Polo tanto, e a pesar de ser parte das infraestruturas de evacuación deste proxecto substráese da información 

pública o estudo de impacto ambiental da totalidade do proxecto industrial 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 (Lei española).  

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. 

 

Ademais como xa se indicou nos parágrafos precedentes non se xustifica a necesidade dun novo proxecto 

eólico nunha área xeográfica que xa ten parques instalados e en funcionamento e outros en tramitación. 

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

como aos animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta 

concentración e constelación de parques podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto 
baleiro (abandono da zona) e do efecto barreira. Neste último caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de 
conectividade ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do 

patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta lei, se manifesta o seguinte: 

“Para mejorar la coherencia y la conectividad ecológica del territorio, la Administración autonómica fomentará en su 
planificación ambiental la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y 
áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución 
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geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los 

impactos futuros del cambio climático.” 

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

verde y de la conectividad y la restauración ecológicas” realizada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico na que se sinala que se debe perseguir a: 

“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, 
prioritariamente en aquellos parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes 

para la diversidad de aves y murciélagos y/o concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.” 

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

vulnerables segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) e/ou o Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (CNEA). 

En definitiva, o parque eólico e a súas infraestruturas de evacuación non son compatibles coa conservación dos 
corredores ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna, e máis se temos en conta a presencia 

próxima da Rede Natura 2000 e a importancia dos cursos fluviais como garantes da conectividade ecolóxica. 

Os proxectos dos parques eólicos e as liñas de evacuación deben ser contemplados como un conxunto integrado 
nun mesmo proxecto. Non é de recibo sortear a través dunha máis que utilizada fragmentación, uns efectos  

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

Cómpre resaltar o carácter unitario dos parques eólicos previstos, no sentido de que todos os seus elementos e 
instalacións deben contemplase desde unha perspectiva unitaria, desde os accesos e os propios aeroxeradores 
ata a liña de conexión dos parques no seu conxunto coa rede de distribución ou transporte de electricidade. Iso 

conleva, efectivamente, que non pode darse un tratamento separado a grupos de aeroxeradores de forma  

artificiosa e tratalos como parques autónomos, ou duplicar instalacións co mesmo fin, pois iso comportaría 

efectivamente unha fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, podería supoñer unha alteración 

da competencia ou unha evitación de maiores esixencias ambientais. 

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

os parques compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade e as 
infraestruturas de conexión asociadas. Ao anterior hai que engadir outro dato adicional, que é que a 

consideración separada dos parques impide ter en conta os efectos sinérxicos dos mesmos desde a perspectiva 

ambiental. 

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

polas promotoras e arestora en tramitación, como son a localización lindeira dos parques, dos elementos comúns 

como a liña de evacuación de electricidade etc... Por outra banda, a consideración separada dos parques impide 
ter en conta os efectos desde o punto de vista do impacto ambiental, obviando unha análise do conxunto dos 

elementos implicados, sen que poida paliarse o defecto de concepción inicial cos estudos de sinerxias, limitado a 
determinados aspectos. Todos os parques proxectados teñen efectos acumulados sobre os mesmos elementos da 

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

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

diversas resolucións xudiciais respecto diso. Ademais a cidadanía ten dereito ao acceso á información do 
conxunto e a recibir información relativa ao conxunto global e acumulado de todas as infraestruturas do proxecto 

industrial. 

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

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

Que a framentación artificial ou de conveniencia deste tipo de proxectos non se axusta a Dereito é unha realidade 
que veñen corroborando os tribunáis de xustiza en España dende hai anos. Así, por exemplo, A Sentenza do TSXG, 
Sala Terceira, nº 254/2020, de 9 de novembro, que apreciou a fragmentación artificial do parque eólico 
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Sasdónigas, en Mondoñedo, a Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 30 de marzo de 2017, nº 556/2017, 

ou a pioneira Sentenza do Tribunal Supremo de 20 de abril de 2006, na que se pode ler o que segue: 

"Se algún sentido ten dita figura (os parques eólicos), coa significación xurídica que diversas normas lle 

recoñeceron, é precisamente a de integrar en si varios aeroxeradores interconectados e dispoñelos de modo que 
non atenúen uns o rendemento eólico doutros, en zonas con determinados requisitos mínimos (velocidade e 
constancia do vento) co fin de optimizar o aproveitamento enerxético e diminuír os custos da súa conexión ás 

redes de distribución ou transporte de enerxía eléctrica. É consustancial, pois, aos parques eólicos o seu carácter 
unitario de modo que os aeroxeradores neles agrupados necesariamente han de compartir, ademais das liñas 
propias de unión entre si, uns mesmos accesos, un mesmo sistema de control e unhas infraestruturas comúns 
(normalmente, o edificio necesario para a súa xestión e a subestación transformadora). E, sobre todo, dado que a 

enerxía resultante ha de inxectarse mediante unha soa liña de conexión do parque eólico no seu conxunto á rede 

de distribución ou transporte de electricidade -pois non se cumprirían os criterios de rendemento enerxético e 
dun mínimo impacto ambiental se cada aeroxerador puidese conectarse independentemente, coa súa propia liña 
de evacuación da enerxía eléctrica producida, ata o punto de conexión coa rede eléctrica-, non é posible 
descompoñer, a efectos xurídicos, un parque eólico proxectado con estas características para diseccionar del 

varios dos seus aeroxeradores aos que se daría un tratamento autónomo". 

En canto ao impacto negativo das operacións de fragmentación artificial de parques nas avaliacións ambientáis, a 
Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 21 de febreiro de 2014, recaída no recurso 673/2009, contemplou 

no seu Fundamento de Dereito sexto o que segue: 

“3ª. Diso despréndese que, prescindindo, dunha consideración de conxunto dos demais parques, a declaración de 

impacto ambiental realizada, efectuouse de forma fraccionada, iso é totalmente claro despois de que na mesma 

se prescindiu, como se desprende do informe precedentemente citado, da liña de evacuación eléctrica que 

conecta co sistema de distribución xeral, liña esta que ha de formar parte do parque ou parques analizados, e que 
sendo común aos dous, serve precisamente, entre outros elementos para considerar, para dar unidade a ambos. A 

non integración da devandita liña devaluou a declaración de impacto realizada, o que non pode paliarse cun 

estudo de sinerxias, que só considera determinados aspectos, como o de ruído e ambiental, que puiden 

constituír, si, un plus respecto a os proxectos analizados en conexión con outros, pero que non pode servir para 

paliar un defecto de concepción inicial, cal debeu ser unha análise conxunta de todos os elementos que han de 

integrar o único proxecto. Noutro caso, sempre quedaría ao criterio da Administración a escisión dos proxectos 

para avaliar completando posteriormente un estudo conxunto de ambos os a través de devandito estudo de 

sinerxias, que sempre deberá efectuarse nun proxecto unitario determinado polos elementos inescindibles que o 

compoñen. 

4ª. As mesmas consideracións deben efectuarse respecto á duplicación en dúas dos procedementos de 
autorización, sendo copia mimética o un do outro, o que é expresivo de que nos atopamos, non ante dous 

proxectos, senón ante un só, xa que a admisión deste criterio permitiría, non duplicar senón triplicar, 
cuadriplicar... etc. o proxecto inicialmente concibido, fraccionando as avaliacións de impacto ambiental, que non 
pode ser duplicada, para cada un dos proxectos, senón que, por contra, a única garantía de analizar todas os 

aspectos que se han de incluír no mesmo, é desde unha visión conxunta, non fraccionada, sen que poida suplir 
esta carencia de orixe, recorrendo a unha análise posterior das sinerxias que se producen entre os elementos 

illadamente analizados”. 

Unha cousa é que se pretenda facer valer que nos atopamos ante proxectos de implantación de parques 
independentes e plenamente funcionáis de xeito aislado, e outra é que as vinculacións operativas entre eses 

parques proxectados sexan, de facto, intensas. Poderase alegar que se procura o menor impacto nas 
infraestruturas de evacuación, poderase referir tamén a súa modularidade ou adaptabilidade, mais certamente, 

no sentido apuntado por unha xurisprudencia cada vez máis consolidada, a fragmentación artificiosa tén por 

finalidade menoscabar as garantías inherentes aos procedementos de avaliación, pola vía de imposiblitar a 
avaliación ambiental de conxunto dos proxectos. E para superar esa merma de garantías, dende logo, non resulta 
suficiente que nas avaliacións ambientais fragmentadas se acometan estudos de sinerxias, sobre os cales a 

xurisprudencia tén declarado o seu carácter incompleto e fragmentario. Así, a Sentenza do TSX de Castela-León, 
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Sala de Valladolid, nº 1361/2014, de data 26/06/2014, Fundamento de Dereito sexto, resolución que declarou a 

existencia de fragmentación artificial: 

“Prescindiendo, de una consideración de conjunto de los demás parques, la declaración de impacto ambiental 

realizada, se ha efectuado de forma fraccionada, ello es totalmente claro en cuanto que en la misma se ha 
prescindido, como se desprende del informe precedentemente citado, de la línea de evacuación eléctrica que 
conecta con el sistema de distribución general, línea esta que ha de formar parte del parque o parques 

analizados, y que siendo común a los dos, sirve precisamente, entre otros elementos a considerar, para dar 
unidad a ambos. La no integración de dicha línea ha devaluado la declaración de impacto realizada, lo que no 
puede paliarse con un estudio de sinergias, que solo considera determinados aspectos, como el de ruido y 
ambiental, que pude constituir, sí, un plus respecto a los proyectos analizados en conexión con otros, pero que no 

puede servir para paliar un defecto de concepción inicial, cual debió ser un análisis conjunto de todos los 

elementos que han de integrar el único proyecto. En otro caso, siempre quedaría al criterio de la Administración la 
escisión de los proyectos a evaluar completando posteriormente un estudio conjunto de ambos a través de dicho 
estudio de sinergias, que siempre deberá efectuarse en un proyecto unitario determinado por los elementos 
inescindibles que lo componen. (…) Las mismas consideraciones han de efectuarse respecto a la duplicación en 

dos de los procedimientos de autorización, siendo copia mimética el uno del otro, lo que es expresivo de que nos 

encontramos, no ante dos proyectos, sin ante uno solo, ya que la admisión de este criterio permitiría, no duplicar 
sino triplicar, cuadriplicar... etc. el proyecto inicialmente concebido, fraccionando las evaluaciones de impacto 

ambiental, que no puede ser duplicada, para cada uno de los proyectos, sino que, por contra, la única garantía de 

analizar todas los aspectos que se han de incluir en el mismo, es desde una visión conjunta, no fraccionada, sin 
que pueda suplir esta carencia de origen, recurriendo a un análisis posterior de las sinergias que se producen 

entre los elementos aisladamente analizados”. 

Cómpre salientar que esta Sentenza foi ratificada en casación polo Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-

Administrativo, en data 30/03/2017, por medio de Sentenza nº 1390/2017. 

En calquera caso, o proxecto verbo do que alegamos e, en particular, o estudo de impacto ambiental, non 

acomete tampouco unha avaliación acaida de impactos acumulativos e sinérxicos. Aínda partindo da realidade de 

que se está a tramitar a implantación do conxunto de parques antes referidos na zona xeográfica de referencia, o 

estudo dos impactos acumulativos e sinérxicos incorporado como Anexo VI ao EIA non se pode considerar que 

xustifique ou motive adecuadamente as conclusións ás que chega, nin que -na liña da xurisprudencia citada 

anteriormente- considere a totalidade dos aspectos que deben ser considerados. 

Dada a proximidade física entre os diferentes proxectos de parques, e por conseguinte a súa afección aos mesmos 
espazos naturais, especies, patrimonio ou poboación, é precisa unha análise exhaustiva, ecosistémica e 

participada que garanta un modelo de desenvolvemento rural equilibrado da zona afectada, no sentido do 
disposto no artigo 46 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que 

establece que calquera plan, programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable ás especies ou hábitats 
dos espazos da Rede Natura 2000, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans, programas ou 
proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no espazo, tendo en cuenta os 

obxectivos de conservación. 

Pola súa banda, a Rede de Autoridades Ambientais (Subgrupo de coordinación de órganos ambientais na 

avaliación de impacto ambiental de proxectos de enerxías renovables), en documento de Alcance de estudo de 

impacto ambiental de Proxecto de Parque Eólico Terrestre, recomenda que se a solicitude administrativa está en 
tramitación, “no caso de que o mesmo ou diferentes promotores soliciten autorización administrativa de varios 

parques cuxas evacuacións conflúan a unha mesma nova subestación ou requiran una mesma nova liña de 
conexión coa rede de transporte de REE preexistente, sempre que o órgano substantivo que deba tramitar e 

outorgar as respectivas autorizacións sexa o mesmo, para facilitar a avaliación dos efectos acumulados e 

sinérxicos recoméndase a súa tramitación simultánea, a elaboración dun estudo de impacto ambiental único para 
todos eles e solicitar a acumulación das correspondentes avaliacións de impacto ambiental nun único 
procedemento (artigo 57 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas).  



36 
 

Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de 
afección do proxecto, o que acrecenta progresivamente o feísmo paisaxístico, xa que están a instalarse estacións 
eólicas e formando verdadeiros polígonos industriais nos cumes dos montes e das montañas, afectando a áreas 

como é este caso de alto valor ambiental, hídrico e paisaxístico e patrimonial. 

 Falla de utilidade pública e interés social do proxecto eólico Lamas de Feás, do proxecto eólico 

Lamas II e da súa infraestrutura asociada de evacuación 

A Lei 5/2017, do 19 de outubro modificou a Disposición transitoria segunda relativa da Lei 8/2009, do 22 de 

decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o Fondo de 

Compensación Ambiental, relativa ás Áreas de desenvolvemento eólico para incorporar nestas ás áreas de reserva 

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

Sen embargo, e a pesar desta e doutras recentes modificacións continúa sen someterse o Plan Sectorial eólico á 

avaliación ambiental estratéxica que esixe a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental para todos 

os plans e programas, manténdose a planificación sectorial eólica galega fóra desta lei. Así o artigo 6 da Lei 

21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, referido ao ámbito de aplicación da avaliación ambiental 

estratéxica, indica que ata as modificacións menores dos plans e programas necesitan da preceptiva avaliación 

ambiental estratéxica: 

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

modificacións, que se adopten ou aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e aprobación veña 

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

Goberno dunha comunidade autónoma, cando: 

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

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

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

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

ou ben, 

b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos previstos na Lei 42/2007, do 13 de 

decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

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

estratéxico de acordo cos criterios do anexo V. 

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

promotor. 

2. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica simplificada: 

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

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

reducida extensión. 

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

demais requisitos mencionados no apartado anterior”. 

Á vista da multitude de proxectos eólicos que se están a tramitar arestora tanto por parte da Xunta de Galicia 

como do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico están a producirse importantes desaxustes 
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entre a realidade actual e o contexto contemplado no Plan Sectorial Eólico de Galicia (páxina 91 da Memoria), que 

indica literalmente:  

"En cualquier caso, la Revisión del Plan Sectorial Eólico de Galicia está concebida no sólo en esos términos de 

complementariedad requeridos por la L.O.T. sino que, asimismo, se sujeta a los Principios de mínima incidencia 

territorial y de máxima compatibilidad con los Planes Generales de Ordenación Municipal".  

Non estamos por tanto no ano 1997, na data de aprobación do regulamento do Plan Sectorial eólico nin estamos 

ante unha planificación eólica de mínima incidencia territorial nin de máxima compatibilidad cos Plans Xerais de 

Ordenación municipal. A realidade é que estamos ante a tramitación numerosa de proxectos eólicos tanto 

autonómicos como estatais que inciden directamente e de xeito importante na vida das familias que viven e 

residen no medio rural, afectando de forma importante aos seus medios de vida, e que son totalmente 

incompatibles coas clasificacións urbanísticas municipais. A realidade é que a Xunta de Galicia está a favorecer a 

implantación de parques eólicos de forma indiscriminada dentro das Áreas de Desarrollo Eólico, rodeando os 

núcleos con turbinas que acadan unha altura de case tres veces a catedral de Santiago e deixando ás aldeas sen 

horizontes, incumprindo de facto o Convenio europeo da Paisaxe que incide no dereito da cidadanía a ser 

consultada sobre os obxectivos de calidade paisaxística. Isto incide directamente no seu benestar e na saúde das 

familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados, que vén condicionada as súas vidas, o seu espazo vital e 

os seus horizontes, polos intereses de empresas alleas que só buscan explotar un recurso co mínimo custo e 

maximizando beneficios, á costa dás familias e dos recursos comúns de todas as persoas e familias galegas.  

Por outra banda, o contido do Plan Sectorial Eólico de Galicia nunca chegou a publicarse no DOG para público e 

xeral coñecemento das súas afeccións, cos conseguintes prexuizos que se están a ocasionar arestora para as 

familias que viven e residen nos núcleos rurais de Galicia, que descoñecen na meirande parte dos casos as 

afeccións eólicas que teñen á beira das súas casas e terras (o seu medio de vida), vulnerándose así o artigo 9.3 da 

Constitución española que refírese a un principio tan básico dunha Democracia como é a publidade das normas. 

Así temos o caso de que os Plans urbanísticos municipais sí se publica o contido íntegro dos seus textos nos 

boletíns oficiais, pero o Plan Sectorial eólico de Galicia, de carácter supramunicipal e máxima incidencia territorial 

non.  

Polo tanto, calquer utilidade pública ou interés social ou autonómico deste proxecto carece de xustificación 

algunha, xa que non pode amparar proxectos industriais que se desarrollan ao abeiro dunha planificación 

sectorial eólica que vulnera de forma flagrante a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental.  

Ademais a mercantil promotora non xustifica o interés autonómico do proxecto eólico, que non deixa de ser 

outro proxecto eólico máis, dos moitos que se están a tramitar arestora por parte da Xunta de Galicia. Estariamos 

ante un caso de fraude de lei e desviación de poder que non debera ser amparada pola Dirección Xeral de 

Planificación Enerxética e Recursos Naturais, órgano substantivo.  

Por outra banda, o Acordo do 17 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten 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) tampouco xustifica tal interés autonómico. As circunstancias estratéxicas deberan estar 

debidamente xustificadas no proxecto, o que non é o caso.  

Indica a mercantil promotora: 

“En el apartado 4.7.9 del Decreto 19/2011 se indica que: 
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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. 

 Documentación do proxecto eólico Lamas de Feás en lingua non oficial da Comunidade autónoma de 

Galicia  

Developer Package, SG 5.0-145 

Document ID: GD410616 R3 

2019.06.28 

Restricted 

Siemens Gamesa Corporate proprietary information  

5.5 NOISE LEVELS tamén en ingles  

Desde a páxina 47 á 117 o texto está en inglés, incluido o que parece ser a descrición do ruído xerado polo modelo 

do aeroxerador, o cal é moi grave dado o seu impacto e afeccións. 

Dimensiones del pedestal. Fuente. Developer Package SG 5.0-145 Siemens Gamesa. Página 43 do PIA tamen en 

ingles 

ANEXO Nº 13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROGENERADOR tamén en inglés. 

Están a vulnerar o dereito de información e participación pública. 

 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: 

O proxecto prevé unha afección severa para: 

 ZEC Baixa Limia (ES1130001) (ZEPNV) 

 ZEC Veiga de  Ponteliñares (ES1130006) (ZEPNV) 

 ZEPA Baixa Limia – Serra do Xurés (ES0000376) (ZEPVN) 

 ZEPA A Limia (ES0000436) 

 Parque natural Baixa Limia – Serra do Xurés (ES0000376) 

 Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés 

 Parte do trazado da  LAT está dentro 

 Reserva da Biosfera Área de Allariz 
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 IBA A Limia (ES008): o trazado atravésaa, no tramo  LAT SET Lamas de  Feás – SET  Fonsanta durante 930 

m. 

Árbores singulares e formacións singulares: 

 Quercus  robur ou  carballo grande de Reboreda  

 Quercus  robur ou  Carballos dá  Praza  do Campo de Bande 

As  ZPENV afectadas son: 

 ZEPNV Baixa Limia  

 ZEPVN Veiga de  Ponteliñares  

 ZEPVN Baixa Limia – Serra do Xurés  

 

Ao anterior hai que engadir as afeccións sinérxicas, aditivas e/ou acumuladas producidas polo proxecto do parque 

eólico Fonsanta, que prevé unha afección severa a: 

 
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés. que se estende polos termos municipais de Bande, Lobeira, 
Lobios, Entrimo, Muiños e Calvos de Randín.  

 O parque eólico, a excepción do aeroxerador AE01, sitúase en terreos da Reserva Transfronteiriza Gerês – 

Xurés e a a poligonal do parque penétrase nos límites da Reserva da Biosfera da área de Allariz. 
 Reserva da Biosfera da área de Allariz. Ambos os tramos da liña de evacuación afectan o territorio da 

Reserva Transfronteiriza Gerês – Xurés; trátase do tramo do apoio 1 ao 21 da LAT SET Fonsanta - Frieira 

(sentido sueste-noroeste) e do tramo entre os apoios 76 e 47 (sentido noroeste-sueste).  
 Os Espazos Protexidos Rede Natura 2000 máis próximos ao ámbito de estudo son os seguintes: 

ZEC Baixa Limia (ES1130001), ZEC Veiga de Ponteliñares (ES1130006), ZEPA A Limia (ES0000436), ZEPA 

Baixa Limia – Serra do Xurés (ES0000376). 
A afección incrementaríase de forma severa xa que a  ZEC Baixa Limia e a ZEPA Baixa Limia – Serra do Xurés 
atoparíanse afectadas polas LAT: Cartelle – Lindoso, Salas – Frieiras e Cunchas – Frieiras.  

 

 
O proxecto afecta de forma severa á Área Importante para a Conservación das Aves e a Biodiversidade 

(IBA) da Limia. Ademais o trazado atravésaa, no tramo LAT SET Lamas de Feás – SET 

Fonsanta durante 1 km aproximadamente, e xa sabemos que as aves non entenden de límites xeográficos. 

  
 O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación sitúase dentro de áreas consideradas prioritarias 

para a reprodución, alimentación, dispersión e concentración local da avifauna. Ademais, o ámbito de 

proxecto é tamén considerado como zona de protección da avifauna. Estas áreas son tamén afectadas 

pola presenza dos demais proxectos considerados.  

 

 A árbore singular Carballo Grande de Reboreda, que se localiza na parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, 

no municipio de Porqueira, a unha distancia de 6 km ao sueste do parque eólico, pero a menos de 1 km do 
apoio 42 do tramo que une as subestacións do parque eólico Lama de Feás e Fonsanta.  

 

 A Necesaria Coherencia da  REDE NATURA 2000 

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

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

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

as súas funcións non se vexan alteradas significativamente como consecuencia das actividades humanas e 

asegurar que os procesos ecolóxicos dos que depende mantéñanse en condicións naturais. 

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

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

esencial manter tamén a conectividade ecolóxica entre os espazos que compoñen a rede 
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No ámbito nacional, o artigo 46 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece que co fin de 

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

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

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

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

fauna e flora silvestres.  

A Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia no artigo 87.1 desta lei, 

manifesta o seguinte: 

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

planificación ambiental la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y 

áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución 

geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los 

impactos futuros del cambio climático.” 

 PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS E DANOS IRREVERSIBLES PARA OS HÁBITATS PRIORITARIOS E DE 
INTERÉS COMUNITARIO:  

4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix, 

4090 Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con Quercus robur e 
Quercus pirenaica, 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior 3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo 6230* Formacións herbosas con 
Nardus 8220 Ladeiras e saíntes rochosos silíceos con vexetación casmofítica 3150 Lagos e lagoas eutróficos 

naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 5110 Formacións estables xerotermófilas de Buxus 
sempervirens en pendentes rocosas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 

a alpino, 3170* Estanques temporais mediterráneos.  

O proxecto elimina de forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma flagrante a 

normativa que obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable. A superficie ocupada polo 

conxunto das instalacións é de 8,12 hectáreas e a área de incidencia urbanística é de 49,34 hectáreas. 

A superficie da área de incidencia enerxética do proxecto eólico Lamas II é de 858,48 hectáreas. 

As zonas afectadas pola implantación do proxecto do parque eólico Lamas II clasifícanse como chan rústico de 

protección forestal. Existe un importante número de afloramentos rochosos. Non existe unha caracterización 

bioxeolóxica dos mesmos. As infraestruturas eliminarán boa parte dos afloramentos rochosos da zona. 

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.  

Cómpre ter en conta que a mercantil promotora do proxecto da liña eléctrica de evacuación común aos proxectos 

eólicos Lamas de Feás e Lamas II indica: 

“Además de los señalados, en el entorno de afección considerado se localizan otros 20 cauces de menor entidad, que 

no cuentan con nombre ni código asignado. De ellos, uno se cruzaría con el trazado de la LAAT. No obstante, la línea 

sobrevolaría los cauces sin afección prevista, no proyectándose ningún apoyo sobre ellos. 
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En lo que respecta a las Zonas de policía de cauces establecidas por el Proyecto Linde del Dominio Público 

Hidráulico, dentro del territorio de afección del conjunto de infraestructuras del parque eólico, se ha comprobado 

que dos de los apoyos de la línea (número 15 y 36) se proyectan parcialmente dentro de estas delimitaciones o 

franjas de protección de cauces”. 

A liña supón a eliminación permanente da vexetación de ribeira. De feito a mercantil promotora recoñece a 

afección irreversible e permanente a máis de 5.833,46 metros de liña sobre masas arboradas cos conseguintes 

prexuizos irreparables que isto supón. Case 6 km de eliminación de bosque arborado eliminado de forma 

irreversible. Ao anterior hai que engadir que 41 apoios sitúanse sobre HIC. 

O mesmo sucede coas carballeiras de Quercus robur e Quercus pyrenaica, código UE 9230, que se verán afectadas 
polas obras dos viais e o proxecto da LAT que prevé unha afección a máis de 3 hectáreas de carballeiras. 
Advírteselle ao respecto que se tomarán as medidas oportunas, incluidas as xudiciais se fora preciso, no caso de 
que se eliminen as formacións de carballeiras ao igual que a eliminación dos hábitats de interés comunitario, moi 

afectados pola LAT de evacuación que prevé a súa afección irreversible na zona dos apoios 23 a 25, 47 a 56 e 64 a 
70, e os seus correspondentes accesos no tramo de LAMAS DE FEÁS – FONSANTA e nos apoios 6 a 10, 22 a 31,37 a 

54, 60 a 69, 91 a 103, e os seus correspondentes accesos do tramo FONSANTA- FRIEIRA. Ambos os tramos da liña, 
concretamente nos apoios 5 a 15, 26, 27 e 46 e os seus correspondentes accesos do tramo LAMAS DE FEÁS – 

FONSANTA e nos apoios 55 a 58, 73 a 74, 80 a 82, 85 a 86, e os seus correspondentes accesos do tramo FONSANTA- 
FRIEIRA afectarían a superficies do hábitat Brezalis oromediterráneos endémicos con aliaga (Código 4090) nun 

total de 1,30 ha. A afección esténdese ao hábitat 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. A 
isto hai que engadir as afeccións que producirían os parques eólicos ainda en tramitación como Lamas de Feás, 

Lamas de Feás II e Monte da Neve. Non se pode permitir a afección a estes hábitats. 

A superficie total directamente afectada pola implantación do parque eólico Fonsanta ascende a unhas 17,16 ha. 
As masas afectadas están formadas por especies de frondosas autóctonas consolidadas (ancient wood) como son 
as carballeiras de Quercus pyrenaica e Quercus robur, bidueiros (Betula celtibérica) e castiñeiro (Castanea sativa). 

Este tipo de formacións aparecen na zona norte do parque (acceso desde o aeroxerador AE01 ao aeroxerador 
AE04), distribuídos ao longo do acceso á zona sur do parque ata a derivación cara ao AE04 polo cortafuego 

existente, na contorna da Lagoa Grande e nunha importante franxa na contorna do río Corga dás Vellas. En canto 
á Liña 132 kV aérea SET Lamas – SET Fonsanta e Liña 220 kV aéreo – soterrada  SET Fonsanta – SET Frieira, a 

superficie total directamente afectada pola instalación dos apoios e accesos é de 13,44 ha. Existe unha afección 
severa aos afloramentos rochosos. Un número considerable de apoios e camiños de acceso proxéctanse sobre 

masas consolidadas de frondosas de Quercus pirenaica e Quercus robur, A afección prevese irreversible.  
 

 Prevese unha afección severa e irreversible a especies protexidas de flora como: 
 Klasea legionensis (Lacaita) Holub 

  Halimium lasianthum subsp. alyssoides. 

 Eryngium viviparum 
 Veronica micrantha 
 Iris boissieri 

 

 

 Prexuizos significativos e incompatibles coa avifauna:  

Destacar neste caso que, o parque eólico  Fonsanta conta con 12 máquinas. O parque eólico  Vieiro, cun total de 

19 máquinas e o 

parque denominado Monte dás Neves, con 7 aeroxeradores. A isto hai que engadir o p.e. Lamas de Feás e Lamas 

de Feás II. 
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O trazado da  LAT atópase dentro das zonas definidas no Decreto 70/2013,  do 25 de abril, polo que se  aproba ou 

Plan de recuperación  do  sapoconcho común (Emys  orbicularis  L.) en Galicia. Cómpre ter en conta que tanto a 

área afectada pola LAT como polo proxecto do parque eólico é rica en recursos hídricos, cauces, lagoas, 

corgas…etc, hábitat da especie. 

Anfibios: Vulnerables:  Chioglossa  lusitánica,  Discoglossus  galganoi,  Hyla  molleri,  Lissotriton  boscai,  Pelobates  

cultripes, Ra ibérica, Píntega píntega. 

Réptiles: Vulnerables: Anguis  fragilis,  Chalcides  bedriagai,  Natrix  maura,  Timon  lepidus 

Afección severa a morcegos: Galemys pyrenaicus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, R. ferrumequinum, R. 

hipposideros, R. euryale e  M. myotis. 

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  

Milvus migrans  

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  

• Aguia real (Aquila chrysaetos) 

Categoría de conservación: En perigo de extinción.  
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• Millafre real (Milvus milvus) 

Categoría de conservación: En perigo de extinción. 

• Avefría (Poboación nidificante) (Vanellus vanellus) 

Categoría de conservación: En perigo de extinción. 

• Gallinago gallinago 

Categoría de conservación: En perigo de extinción. 

Existen 2 poboacións coñecidas da especie, entre as que se localiza a futura instalación: o  nucleo poboacional 

dás Brañas de  Golpellás, e o de  As Brañas de  Tosende, polo que cómpre garantir os corredores ecolóxicos 

convenientes tendo en conta a presencia doutros parques eólicos existentes na zona e a presión eólica excesiva. 

Hai que destacar, a Ra ibérica (ra patilarga),  Pelobates  cultripes (sapo de  espuelas),  Chalcides  bedriagai (eslizón 

ibérico) especies rexistradas como “Vulnerable”no Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo 

galego de  especies amenazadas; e  Chioglossa  lusitanica (píntega rabilarga) catalogada como “Vulnerable” por  

elDecreto 88/2007 e polo Real Decreto 139/2011. 

O proxecto afectará de forma irreversible ás especies ameazadas e vulnerables. 

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

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

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

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

desenvolverase regulamentariamente. 

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

aconselle, as especies,  subespecies ou poboacións de competencia autonómica conforme ao previsto no artigo 4 

que, achándose ameazadas, requiran medidas de protección específicas. Estas especies ameazadas clasificaranse 

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

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

factores causantes da súa actual situación. 

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

seu estado de conservación resultase que existe un risco inminente de extinción. 

b) Vulnerable. 

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

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

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

artigo 4, no Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de 

decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de 

especies ameazadas, na mesma categoría ou na categoría superior á que tivesen no primeiro. 



44 
 

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

forzosa, as obras necesarias para a conservación das especies incluídas no Catálogo galego de especies 

ameazadas, especialmente as que teñan carácter de emerxencia e urxencia, segundo os casos. 

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

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

galego de especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

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

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

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

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

prazo máximo de cinco anos, dun plan de conservación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para 

preservar, manter e restablecer as poboacións naturais facéndoas viables. 

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

específicos ou integrados noutros plans, que eviten as afeccións negativas para as especies. 

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

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

subespecies ou poboacións simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

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

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

espazos protexidos ou en áreas protexidas por instrumentos internacionais poderán integrarse nos seus 

correspondentes instrumentos de planificación. 

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

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

biodiversidade, que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción 

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

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

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

plan, programa ou proxecto e a adopción das correspondentes medidas compensatorias levará a cabo conforme 

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

 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.  
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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.  

 Afección severa e prexuizos irreversibles para as Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP), 
afectadas tamen por outros parques da entorna. Afección severa ao turismo, á hostalería e ao 
benestar das familias que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais afectados. 
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AEIP Castromao  

 AEIPPena Gache-Serra do Leboreiro  
 AEIP Pena Gache-Serra do Leboreiro  
 AEIP Touzas dá Saínza  
 AEIP Cadoiro dá Firveda  
 AEIP Veigas de Golpellás  
 Montes de Cexo  

A conca visual potencial abarca a totalidade dos termos municipais de Bande e Verea, sobre os que se proxecta a 

implantación das infraestruturas do parque eólico. Ademais, algunhas parroquias dos municipios lindeiros tamén 

serían afectadas, tales como, Celanova, A Bola, Rairiz de Veiga, Porqueira…. 
O Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés está situado na comarca da Baixa Limia, ao suroeste da provincia 
de Ourense, facendo fronteira con Portugal. Inclúe aos Concellos de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, 

Lobios e Muíños. 
 

No ano 1993, mediante Decreto 29/1993, declárase parque natural obedecendo á necesidade de protexer a 
importante riqueza natural, paisaxística, orográfica, etnográfica e arqueolóxica da zona, pero tamén a utilización 

adecuada dos recursos dispoñibles para a súa boa xestión e aproveitamento, especialmente turísticos. 

 
Actualmente o Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés conta con varios distintivos que avalan os seus 
extraordinarios valores como o de declaración pola UNESCO de "Reserva Mundial da Biosfera", "Carta Europea de 

Turismo Sostible ( CETS) da Federación Europarc" ou a " Q" de Calidade Turística, outorgada polo ICTE (Instituto 

de Calidade Turística Española). Ademais, constitúe xunto co Parque Nacional dá Peneda Gerês, o Parque 

Transfronteirizo Gerês/ Xurés. 
 

O Parque Arqueolóxico do Monte Grande, sitúase dentro dos límites do concello de Bande, na portela natural 

das Terras da Celanova ás Terras do Xurés ao través do Alto do Vieiro. Todo este cordal montañoso que forma a 

divisoria de augas entre o territorio que forman o Val do Limia e o curso medio do Arnoia, coñécese como a Serra 
de Bande, Monte Grande ou Arnedo. Un monte cunha gran riqueza patrimonial que se prestou para a creación dun 
espazo cultural e arqueolóxico ao aire libre. 

 

A área de información estableceuse nunha parcela situada ao pé da estrada Ou-540 e a menos de 2 kms da vila de 
Bande; creando un espazo didáctico e artístico, desde o que se interconectan todos os puntos de interese do 

parque arqueolóxico, a partir do que se poden acometer roteiros a pé, en bicicleta, a cabalo ou en todoterreo. 
 

Os abundantes restos arqueolóxicos espállanse entre as diferentes lombas e outeiros dun monte de gran 
variedade silvícola; con masas forestais de pendente silvestre e pinaster, carballeiras e bidueirais de gran valor 

ecolóxico. Perfectamente adaptados á paisaxe, concrétanse en xacementos que abarcan un longo período de 
tempo que vai desde a Prehistoria ate a Idade Media; destacando necrópole megalíticas, petróglifos, castros e 
foxos do lobo. Os máis representativos están integrados no Parque Arqueolóxico; concretamente as mámoas das 

Terras Brancas, as mámoas do Arando, a mámoa do Camiño, as mámoas e petróglifos da Fonte Santa, os 
petróglifos do Arieiro e o foxo do lobo das Covateiras. 

 

Afección severa a áreas recreativas e miradoiros como: 
 Alto do Vieiro 

A área de recreo do Vieiro atópase á beira da estrada OU-540. Considérase unha porta das portas de entrada ao 
parque natural Baixa Limia – Serra do Xurés. 
 

 Porto Quintela – Praia Fluvial 

A praia fluvial de Porto Quintela está situada nunha fantástica contorna natural, de acceso libre e gratuíto, ideal 
para gozar no verán dun baño ou un pic- nic nunha enorme robleda xunto ao encoro de As Cunchas, con mesas e 
bancos de pedra e grella para grelladas. Servizo de autocaravanas e chiringuito para comprar bebidas e comida. 
 

 Miradoiro de Xordos 
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O Parque Natural Baixa Limia, é unha localización perfecta para gozar do sol tardío. De moi fácil acceso e na aldea 
de Xordos, brinda unha incrible panorámica da contorna. Á beira da estrada OU-1202, entre Bande e Muíños, o 
miradoiro posúe ademais un gran valor artístico.    

 

Este miradoiro conta cun conxunto escultórico obra do canteiro Diego Curras "Ou Rixó" que se encarga de 

achegar ata Xordos a máis pura vangarda artística. Este espazo está acondicionado como merendeiro, ao que o 
escultor Toño Monteiro incorporou unha obra en aceiro cortén. Por unha banda, a fonte representa "un embrión 

do que brota á vida" e, por outro, "O ollar das rochas", a modo de gran ollo, gardián do Xurés e protector do seu 
sabio e ancián amigo que se esconde detrás do monólito. 

 
 Refuxio de pescadores 

Situado ao carón do río Limia, o temido Lethes para os romanos, este enclave é adecuado para que os pescadores 

se acubillen e poidan utilizalo para comer ou descansar. Na actualidade permítenos gozar das vistas da zona 
nunha contorna privilexiada. 

 
 Afección severa e prexuizos irreversibles para Áreas de recreo, miradores, itinerarios naturais, 

panorámicos e patrimoniais, sendeiros e rutas BTT: 
Bande 

 Carreiro de Bande – Serra de  Leboreiro. 
 Camiño natural de San Rosendo. 
 Camiño natural Vía  Nova. 
 Roteiro  do Monte Grande. 
 Roteiro do Carreiro de  Castrexo de Vilela. 
 Itinerario Natural Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés. 
 Itinerario Patrimonial Aquis  Querquennis - Parada de Ventosa - Vía  Nova. 
 Itinerario Panorámico de Aquis  Querquennis a Portela  do Home. 
 Miradoiro  do Castelo de  Ceide. 

Verea 
 Roteiro a  Penagache. 
 Túmulo funerario dá Mota 
 Foxo dous Lobos 
 Gran necrópoles  Neolítica de  Penedos dá  Canteira, que representa da Mota Grande, o Menhir e os 

dolmens/dólmenes de Portela de  Pau. 
 Itinerario Patrimonial dá Serra  do  Leboreiro. 
 Cumes da Sierra  do  Leboreiro 
 Na contorna do Outeiro  do  Ferro, a máis de 1.100  m de altitude, a densidade de  túmulos é 

extraordinaria, superando a vintena: Penedo dá  Canteira, Ou  Foxo e  Aceveiriños, entre outros. No punto 
máis alto, A Lomba  do Mouro e as mámoas da Mota Grande sitúanse entre 1.240 e 1.270  m de altitude.  

 Miradoiro de  Penagache 
Celanova 

 Itinerario BIC - Celanova Milenaria 
 Porqueira 
 Roteiro de Porqueira 
 Fervenza do  Fírbeda (Xunta de Galicia) e Torre de Porqueira (foto propia). 
 Muíños 
 Roteiro BTT - Parque Forestal Outeiro dá Cela 
 Roteiro BTT – Vía  Nova 
 Roteiro BTT - Travesía  do  Xurés 

Lobeira 
 Áreas de Recreo de  Motas e Viso 
 Monte dás  Motas é unha zona  amesetada que alberga un conxunto de mámoas. 
 Monte  do Viso  na Serra  do  Leboreiro e  na área  de recreo de Ou Viso localízase 
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 santuario da nosa Señora  do Viso (a 825  m de altitude), ofrecendo vistas panorámicas do  Val  do Limia, 
do  Avedela e da Serra do Xurés. Desde estes espazos poderíanse observar ata 3 aeroxeradores. 

A Liña 132  kV aérea SET Lamas – SET  Fonsanta e Liña 220  kV aéreo – subterránea SET  Fonsanta – SET  

Frieira produce unha afección severa e incompatible cos valores a salvagardar nos seguintes espazos: 
 AEIP  Castromao  
 AEIP Pena  Gache-Serra de  Leboreiro  
 AEIP  Touzas dá  Saínza  
 AEIP  Cadoiro de  Fírveda  
 AEIP  Veigas de  Golpellás a uns 780  m 
 AEIP Río  Airoa  
 AEIP  Penedas dá  Raíña Loba  

Na conca visual aparece un número elevado de núcleos de poboación desde os cales será potencialmente visible 

a Liña de Alta Tensión como Bande e San Roque de  Crespos. 
En Bande existe unha particular afección para: 

 Igrexa de Santa Comba de Bande ou de San Torcuato de Bande: declarada como Monumento Nacional, 
por Real Decreto do ano 1.921, figura no rexistro BIC co código BIC.000.011.  

 Campamento Romano de Aquis  Querquennis.  desde este punto serían visibles ata 8 aeroxeradores. 
 Itinerario Patrimonial Aquis  Querquennis - Parada de Ventosa - Vía  Nova 

En Verea existe unha especial afección para: 
 Itinerario Patrimonial dá Serra  do  Leboreiro: a senda transcorre pola liña de cumes da Serra do  

Leboreiro, atravesando a serra das  Motas. Na contorna do Outeiro  do  Ferro, a máis de 1.100  m de 

altitude, a densidade de  túmulos é extraordinaria, superando a vintena: Penedo dá  Canteira, O Foxo e  

Aceveiriños, entre outros. 
En Celanova existe unha particular afección: 

 Mosteiro de San Salvador de Celanova: clasificado como BIC desde o ano 1931. 
 Capela de San Miguel: foi declarada Monumento Nacional en 1923.  
 Casa dúas Curros: trátase da casa natal do escritor Curros Enríquez, hoxe en día sede a Fundación Curros 

Enríquez. Foi catalogado como BIC no ano 1976.  
 Itinerario BIC - Celanova Milenaria 

En Rairiz dá Veiga existe unha afección severa para: 
 Castelo dá  Saínza: desde o século  XIX celébrase neste lugar a tradicional romaría, das batallas de mouros 

e cristiáns, que foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. 
 Está clasificada como BIC desde 1994. Serán visibles desde este punto  9 aeroxeradores. 

En Porqueira existe unha afección severa para: 
 Torre de  Fírbeda ou Torre dá  Forxa: forma parte das torres defensivas da comarca da Baixa Limia. Foi 

declarada BIC no ano 1994. Serán visibles 11 aeroxeradores. 

Afección severa a Áreas recreativas, turísticas e de afluencia masiva: 
 Camiño de Santiago- Vía dá Prata 
 Rutas de senderismo:  
 Ruta PR-G176 Ruta do río Deva e Ruta PR-G175 Ruta do Monte de San Xusto.  
 Miradores tamen moi afectados pola LAT. 
 Mirador Santiago do Viñal 
 Mirador Castelo de Ceime. Desde estos miradores a afección paisaxística producida pola LAT é moi severa. 
 AEIP Pena Gache – Serra de Laboreiro  
 AEIP Touzas da Saínza  
 AEIP Cadoiro da Fírveda  
 AEIP Veiga de Golpellás  
 AEIP Penedos da Raíña Loba  
 Itinerario Panorámico de Aquis Querquennis a Portela do Home  
 Itinerario Natural Parque Natural BaixaLimia-Serra do Xurés  
 Itinerario Natural Roteiro de Porqueira  
 Itinerario Natural Fragas de Gorgua  
 Itinerario BIC Celanova Milenaria  
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 Ruta da Serra do Leboreiro  
 Itinerario Patrimonial Aquis Querquennis - Parada de Ventosa - Vía Nova 
 Itinerario Patrimonial Camiño Privilexiado do Couto Mixto  
 Itinerario Patrimonial O Couto Mixto  
 Ruta BTT Parque Forestal Outeiro da Cela  
 Ruta BTT Vía Nova  
 Ruta BTT Travesía do Xurés  
 PR-G 174 Ruta de Coto da Cruz  
 Mirador Alto da Virxe do Camiño  
 Mirador Santiago de Viñal  
 Mirador Castelo de Ceime  
 Área Recreativa de Padrenda  
 Área Recreativa Monte de San Paio dos Pitos  
 Área de Recreo das Motas e do Viso  

 

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

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

O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica 

directamente a perda de biodiversidade. Pero non é só este parque. Existen outros parques no mesmo ámbito 

xeográfico. A LAAT proxectada transforma as paisaxes de mosaicos agro –forestais e de montaña nunha paisaxe 

inhóspita de marcado carácter industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión.  

Por outra banda, o proxecto afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as familias 

que viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola mercantil 

promotora:  

A Serra de Lobás, o Outeiro da Castiñeira, a Costa da Moreira, o Penedo do Sobrado, o Penedo das Fatigas, a Pena 

Loba (1258 metros), o Outeiro Raso, o Penedo do León, o Porto Salgueiro, a Pedrosa, o Penedo, o Outeiro Logo, a 

Costa de Anguís, os Montes Lazpedo, o Esperón, o Penedo da Muller, o Penedo da Raíña Loba, a Ladeira, a Serra 

de Gomariz, o Porto do Monte, o Alto da Carreira, a Coutada das Covas, A Lama do Santo, O Foxo, A Porteliña, A 

Aguioncha (1239 metros), O Campuñal, A Foz, A Abelaira, Riodeboi, Cachasegunda, Pousafoles, o Choqueiro, o 

Mouzón, as Guístolas, As Lamas de Feás, o Xugal, A Fonte da cunca, a Pena Loba, As Carpaceiras, os Teixugos, a 

Madorra, a Portela do Monte, A Fonte do Seixo, o Campo das Fontes, a Cepeda, O Seixo, o Campo das Fontes, as 

Touzas de Fonte Arcada, o Carballo, a Agrela, a Costa de Moreira, Poazas, as Lamas das Pozas, o Cardedo, o Val de 

Salgueiro, o Penedo da Andoriña, a Fonte Pequena, a Touza da Pena, Pedra do Val, Laxeira, a Pena Borneira, a 

Fura do Raposo, Os Vermellos, a Vela de Pexiero, o Cebreiro (1267), o Lobosiño, A Lagoa, os Prados da Fonte 

Cova,…etc. 

Estas paisaxes identitarias ou peculariares están construídas a partir das vidas das persoas, as súas percepcións e 

son moitas veces fundamentais para o sentimento de identidade e o benestar das persoas. Trátase de paisaxes 

identitarias dás persoas que constrúen e viven na paisaxe en si, cuxas miradas probablemente non son 

panorámicas, nin sequera admiran, pero cuxas percepcións sensoriais descenden aos máis pequenos detalles, 

identificando paisaxes de vida, soños, símbolos. A mercantil promotora pretende a afección a estas paisaxes sin a 

preceptiva licencia social. 

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 
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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 o proxecto do parque eólico San Martiño e o proxecto do parque eólico 

Monte da Neve e os proxectos dos 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 parqueeólico 

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. 

 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).  

- Proposta de ampliación LIC Baixa Limia (ES1130001). 

 Afección severa e prexuizos irreversibles para as Áreas de Interés paisaxístico (AEIP): 

 AEIP Penedos da Raíña Loba 

 AEIP Río Airoa  

 AEIP Cadoiro da Firveda 

 AEIP Touzas da Saínza 

 AEIP Fraga da Rousia 

 AEIP Serra da Pena-O Couto Mixto   

 AEIP Veigas de Golpellás 

 AEIP Serra do Xurés 
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 AEIP Penas da Serra do Larouco 

 Miradoiro de Santa Eufemia  

 PR-G 28 Rota de Padendro 

O parque Eólico Lamas de Feás prevé a súa localización moi preto doutros parques eólicos en funcionamento e 

outros en tramitación. Cómpre ter en conta tamén que vai a xerar unha gran afección paisaxística sobre Xinzo de 

Limia e os núcleos da volta. Trátase ademais de 7 aeroxerades de 200 metros de altura polo que o impacto visual e 

a afección ao benestar das familias dos núcleos afectados sería importante. 

Cómpre ter moi en conta que as máquinas localízanse nos lugares da Guioncha, Os Vermellos, Pena Loba, As 

Lamas de  Feás e A Vela de Pexeiros. A superficie total do ámbito de afección do parque será de 1.600 has e nunha 

entorna con unha paisaxe espectacular como os contrafortes das Serras de Larouco, A Pena e Xurés, a depresión 

da Limia…etc. 

 Afección severa e prexuizos irreversibles para os Miradoiros: 

 Miradoiro Penedos de Larouco, localizado no AEIP Penas da Serra do Larouco. Desde este miradoiro serán 

visibles os muíños e afectado de forma severa polo parque Eólico Larouco-Fase I e o parque Eólico 

Larouco-Fase II, que totalizan 49 máquinas.  

 Mirador Castelo de Ceime moi afectado por 7 muíños do parque eólico e con unha gran afección 

paisaxística.  

 

 Afección severa e prexuizos irresparables para 4 rutas BBT: 

 Ruta BBT Parque Forestal Outeiro de Cela  

 BBT Ruta Travesía do Xurés 

 Rutas BBT Picos de Fontefría 

 Ruta Serra do Pisco. 

Pero ademais a mercantil promotora obvia os impactos sinérxicos e acumulados dos outros parques eólicos 

existentes na entorna ou en tramitación. Así cómpre recordar que tanto as AEIP como os Miradoiros e roteiros 

están afectados de forma severa polo proxecto da LAAT (expediente IN408A 2021/043) como o parque eólico San 

Martiño (expediente IN408A 2020/77) 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. 

 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 

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 tamén afectadas polos parques eólicos Mistral, Tramontana e a LAT 

que os une. 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, 
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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. 

Por outra banda, cómpre recordar que non existiu un proceso público e participativo por parte da mercantil 

promtora onde a cidadanía puidera participar na toma das decisións relativas aos proxectos e que afectaran ás 

paisaxes, tal e como esixe o Convenio europeo da Paisaxe. Neste senso cómpre ter moi en conta que o Plan 

Sectorial eólico non foi sometido a avaliación ambiental estratéxica e por tanto tampouco está adaptado ao 

establecido no Convenio europeo da Paisaxe. Así os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a 

Administración pero en base ás aspiracións da cidadanía, e non en base ás aspiracións dunha empresa con ánimo 

de lucro como é o presente caso. 

 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) 

 Camiño privilexiado 

Ruta duns 8km, salindo de Santiago de Rubiás, pasando por Rubiás e terminando en Tourém (Portugal).  

 

   

Ruta Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14854809 

 Ruta ata o Castelo da Picoña 

Ruta duns 1.2km, salindo de Randín. 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14854809
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG9345-copia.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG9380-copia.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG9388-copia.jpg
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 Sendeiro - Ruta das Carballeiras 

Trátase dun percorrido circular de 9.32km que complementa outro xa existente que enlaza cunha pasarela de 

madeira, coas fervenzas e cañón do Río  Fírveda no Concello limítrofe de Porqueira. 

O punto de inicio pode situarse na aldea de Vila  con impresionantes vistas panorámicas, na aldea de  Lobás  ou na 
aldea de  Castelaus  para continuar por fermosas  carballeiras e zonas de bosques de ribeira cara ao norte, 
pasando por un muíño restaurado, varios miradoiros e restos dunha antiga capela, ata o lugar do Coto (925 

metros)  onde se poden ver as ruínas dun Castro no limite con Porqueira para regresar de novo a  Castelaus. 

Desde o lugar do Coto, unhas impresionantes vistas panorámicas, entre a que se atopa toda a chaira da Limia coa 
vila de Xinzo de Limia ao fondo. 

 

    

  

 Paseo municipal 

Que une os Concellos de Os Blancos e Calvos de Randín, duns 7.250km. Este carreiro empeza en Aguís (Os 
Blancos), segue en Fontearcada (Os Blancos), polo Santuario da Virxe dá Veiga en San Mamede (Porqueira) 
e termina en Castelaus (Calvos de Randín).  

http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG0389.JPG
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG0349-001.JPG
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG0382.JPG
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG8941-copia.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG8949-copia.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/20190723133236.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG8952.JPG
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/20190723132152.jpg


54 
 

 

  

Ruta con Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14938753 

 Sendeiro Fachado-Aguioncha-Cebreiro 

Trátase dun percorrido circular de 10.55km, que se inicia no Lugar de Feás (San Miguel) Ubicación para continuar 
cara ao norte polas ladeiras de O Monzón e O Choqueiro polos terreos do Monte Fachado ata ascender ao Pico de 

A Aguioncha a 1200m de altitude  continúa ata, o Pico de O Cebreiro e terreos de Pena Loba a 1250m de altitude 
máis ao nordés xa no límite co Concello de os Blancos para regresar despois pola Pedra dos Caritos e A Costa de 

Moreira de novo ata a localidade de Feás. 

 
  

 Roteiro Tourem-Maus de Salas 

O roteiro parte de  Tourém, a única localidade portuguesa ao norte da Serra do  Gerês, con moita relación cos 

territorios galegos de ao redor debido ao comercio e ao contrabando, coincidindo cun tramo do antigo Camiño 

do Privilexiado, zona de libre tránsito e comercio que unía, entre bosques e prados, esta aldea portuguesa 
co Couto Mixto,  microestado independente con autogoberno e capital en Santiago de  Rubiás, vixente ata o 

Tratado de Límites de España e Portugal do ano 1864. 

Antes de chegar a  Rubiás, o roteiro deixa o Camiño do Privilexiado para dirixirse ao núcleo de Paradela; cruza o 

río Salgas e diríxese con moito desnivel cara ao seu encoro para chegar, máis aló, á aldea de  Maus de Salas. 

https://www.reservabiosferageresxures.eu/es/gran-ruta-do-xures 

 CASCADAS DEL RIO FIRVEDA 

O río Fírveda nace no municipio de Calvos de Randín,  e no seu paso por Porqueira crea paisaxes moi fermosos. 
Zona de camiños cubertos por un manto de árbores frondosos para lograr unha perfecta combinación coa 

natureza. 

Na localidade A Forxa rompe violentamente as súas augas polo curto traxecto dun cañon tan sinuoso como 

espectacular. A fervenza pódese observar desde o propio leito do río, o que compón un curioso conxunto de 

miradoiros naturais. 

Para alcanzar esta catarata hai trazadas diversas e atractivas rutas de sendeirismo ben sinalizadas que nos dan 
tamén a posibilidade de gozar da súa espectacular "fraga", chea de especies  autóctonas e que, debido á súa 
densidade impediranos a visión do río.   

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14938753
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B056'51.9%22N+7%C2%B050'32.6%22W/@41.947757,-7.8429252,195m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.947756!4d-7.842378?hl=esUbicaci%C3%B3n
https://www.reservabiosferageresxures.eu/es/gran-ruta-do-xures
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG9482-copia.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG9508-copia.jpg
http://www.calvosderandin.com/webjoomla/images/com_droppics/24/IMG7659-copia.jpg
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 RUTA DO CONTRABANDO en Baltar. 

Ruta que comeza en San Paio, por camiños que contan historias de non hai mais de 40 anos. Historia de 

supervivencia, xa que se vivía nun contexto histórico especial, dunha dictadura, que tiña bloqueada gran parte da 

circulación de mercadorías foráneas, tendo que recurrir ao transporte de medicamentos, café ou carbón entre 

outros de forma clandestina, sendo isto ao que lle chamamos estraperlo ou contrabando.  

Cruzando o monte a aldea que nos espera é Sendím, unha das mais altas de Portugal, a mais de 1100 metros de 

altitude e que sem dúbida veuse favorecida por esta situación. 

Antes de chegar, vemos o antigo posto aduaneiro, que ainda non se lle deu outro uso. 

No límite da fronteira, podemos observar o Picouto de Sendím, onde había un antigo asentamento militar. 

 RUTA DA ROUSÍA 

 RUTA TUMBAS MINA E RAIÑA LOBA 

 ANDAINA DE ARMARIZ 

A mercantil promotora ten que ter en conta que estes mesmos roteiros, miradoiros e AEIP tamen resultan 

afectadas por outras infraestruturas eólicas. 

 

 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-serra-

doxures?langId=es_ES 

 https://www.reservabiosferageresxures.eu/es/file/528/download?token=9gUXIiMP  

http://www.parquenaturaldoxures.com/ 

 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 

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-serra-doxures?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/parques-naturais/parque-natural-baixa-limia-serra-doxures?langId=es_ES
https://www.reservabiosferageresxures.eu/es/file/528/download?token=9gUXIiMP
http://www.parquenaturaldoxures.com/
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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.-Aguas Potables (Lineal): 

Arroio de Faramontaos  

7.-Zona Protección Aguas Potables (Polígonal): 

Cunca Baixa do Miño, moi afectada polo parque eólico e con previsibles danos irreversibles para esta. 

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. 

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 

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

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/zepa_0002.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=Baixa_Limia-Serra_do_Xures.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Geres_Xures.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Lic/lic_0005.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=Baixa_Limia-Serra_do_Xures.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Geres_Xures.html
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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. 

https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/zepa_0002.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Lic/lic_0005.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=Baixa_Limia-Serra_do_Xures.html
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• 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 Gerês-

Xurés. 

http://galicianaturaleunica.xunta.gal/gl/baixa-limia-serra-xures 

 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 Directiva Marco da Auga 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. 

O estudo hidrolóxico presentado pola mercantil promotora é moi deficiente. Non permite coñecer o estado dos 

cauces afectados polas obras, nin contempla medicións de caudal, nin da calidade das augas…etc. O estudo 

hidroxeolóxico non permite coñecer que masas de auga soterradas vanse ver afectadas, nin cal é a calidade 

destas, nin en qué puntos se van a producir as afeccións. E estas deficiencias obsérvanse tanto respecto a este 

proxecto como con respecto o proxecto do parque eólico San Martiño, da mesma promotora. 

Así existe unha afección severa e irreversible para: 

Río Airoa: as infraestruturas do proxecto eólico Lamas II ubícanse no val fluvial deste cauce. 

Regato do Tornadoiro de Aguís 

Regato da Porta da Veiga e o seu val fluvial 

Afección severa a un afluente do Regato da Porta da Veiga 

http://galicianaturaleunica.xunta.gal/gl/baixa-limia-serra-xures
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Detalle do Cebreiro e o Penedo das Fatigas, da Porta das Fatigas e da Porta da Veiga 

Polígono 66 Parcela 640 

O SEIXO. OS BLANCOS (OURENSE) nacemento do Regato da Porta da Veiga 

Polígono 41 Parcela 569 

ANGUELA. OS BLANCOS (OURENSE) nacemento do Regato do Tornadoiro de Anguis 

 

Detalle do nacemento do cauce na paraxe de Anguela, da Regada Fría e o Cubal. 
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Detalle dos afloramentos rochosos do Penedo do León e da Fura do Raposo 

 

 

Detalledo Regato de Fontearcada 

Ao anterior hai que engadir queo impacto ambiental do proxecto da LAT 132 kV SET Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 

kV SET Fonsanta-SET Frieira (expediente IN408A 2021/18) sobre os recursos hídricos é severo e inasumible. 
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Nas Lamas de Feás nace o regato de Forzaos. No Penedo do Sobrado nace o regato da Candoa, preto do Lobosiño. 

Á beira da Fonte da Cunca nace o regato de Porta da Veiga. Na Aguioncha nace un afluente do río das Mestas ou 

Fírbeda que recolle as augas da Fonte do Seixo, As Pozas…etc. 

No Monte Esperón afloran varios cauces innominados, dous na paraxe do Seixo, obviados pola mercantil 

promotora. Na Cachasegunda nace o regato do Campo das Fontes. 

A mercantil promotora obvia que as infraestruturas do parque prevese a súa localización preto das nascencias dos 

cauces e dos vales fluviais. O impacto aos recursos hídricos puidera ser irreversible. A rotura dun acuífero podería 

deixar sen auga á poboación e incluso a fontes e cauces. 

Ao anterior hai que engadir o impacto sobre os recursos hídricos xerados polo parque eólico San Martiño, a súa 

LAT de evacuación e os demais parques eólicos da entorna. 

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

proxecto: 

Existen varios humidais, brañas e charcas afectadas pola instalación dos aeroxeradores. Pero ademáis hai que ter 

en conta a afección aos humidais e brañas producidas polo parque eólico San Martiño e a súa LAT de evacuación. 

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

aeroxeradores aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica que 

estamos en presencia de humidais, Brañas e Lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. As 

importantes remocións de toneladas de terra para a instalación das cimentacións e plataformas dos 

aeroxeradores pode romper acuíferos e afectar seriamente ás masas de auga soterradas. Os humidais son fontes 

de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén son fonte de auga 

limpa e de alimento, de feito, unha de cada sete persoas depende dos humidais para o seu sustento. Os servizos 

que brindan os humidais son incalculables e insubstituíbles. 

 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 

• Parque eólico San Martiño 

• LAT de evacuación do parque eólico San Martiño con unha lonxitude de máis de 11 km ou 11.082,11 

metros. 

• Larouco Fase I 

• Larouco Fase II 

• Cabeza Alto 

• Serra de Gomariz 

• Lamas de Feás 

• Parque eólico Fonsanta  
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• Parque eólico Frieira 

• 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. 

 

 Impactos sobre a saúde humana e o benestar dás familias afectadas 

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

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

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

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

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

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

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

que a exposición a campos electromagnéticos xerados polos compoñentes de distribución e transformación de 

electricidade produza consecuencias graves para a saúde. Con todo, o avance da ciencia identifica algunhas 

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

que os campos electromagnéticos de baixa frecuencia xerados no transporte e nos procesos de transformación 

eléctrica deban considerarse como “posible  carcinógeno humano”. 

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

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

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

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

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

base aos achados de risco de contraer enfermidades graves como leucemia, tumores cerebrais ou Alzheimer, 

entre outras. 

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

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

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

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

para a saúde e o medio ambiente. Nese momento deberán operar as medidas preventivas e correctoras. 

Este é un deses casos no que cabería invocar o principio de precaución ás autoridades, pola falta de 

información sobre a seguridade da inocuidade dos  megaproyectos que se estarían autorizando por toda a 

xeografía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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audible (infrasonidos, ultrasóns e ondas de baixa frecuencia por baixo de 20 Hz que son imposibles de oír para o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 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 
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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 
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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 LAMAS DE 

FEÁS, O PROXECTO EÓLICO LAMAS II E A SÚA FUTURA LAAT de evacuación (obxecto doutro proxecto 

independente) 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. 

 Afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización: 

 Foxo dos Lobos GA32012013 Tosende Baltar  

 Penas das Fatigas e da Ave RE32005001 Tosende Baltar  

 Abrigo de Cepeda RE32016002 Feás Calvos de Randín  

 “A Madorra” TOP32016008 Feás Calvos de Randín  

 Fonte da Cunca E-01 Covas Os Blancos  

Ás afeccións anteriores hai que engadir a afección producida polo proxecto eólico Lamas de Feás: 

 Cruceiro de Pintás E-2 Pintas Calvos de Randín 

 Capela de Pintás N-8 Pintas Calvos de Randín 

 Fonte en Pintás N-73 Pintas Calvos de Randín 

 Fonte-lavadoiro en Pintás N-74 Pintas Calvos de Randín 

 Abrigo de Cepeda RE32016002 Feás Calvos de Randín  

 “A Madorra” TO32016008 Feás Calvos de Randín 

 GA32016026 Lomear Calvos de Randín 

 Fonte da Cunca E-1 Covas Os Blancos  

 Penas das Fatigas e da Ave RE32005001 Tosende Baltar  

 Foxo dos Lobos GA32012013 Tosende Baltar 

Un tramo do vial para acondicionar de acceso á máquina 04 atópase na área de cautela do elemento Fonte dá  

Cunca, con código E-1. A máquina 02 e parte das plataformas asociadas localízanse na área de cautela do 

abrigo rochoso de Cepeda, con código REF32016. 

 Afección ao Camiño de Santiago – Vía da Prata. 

A este patrimonio cultural e arqueolóxico habería que acumular o impacto xerado pola LAT de evacuación 

do proxecto do parque eólico San Martiño e os outros parques que se localizan na entorna deste. 

 GA32005001 Baltar  

 GA32005003 Baltar  

 GA32005006 Baltar  
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 GA32005007 Baltar  

 TO32005024 Baltar  

 GA32028018 Xinzo de Limia  

 GA32028019 Xinzo de Limia  

 TO32005003 Baltar  

 TO32005004 Baltar  

 CRUZ 05 Baltar  

 Mina Romana Baltar 

 TO32005003 O CASTRIÑO. A infraestrutura do parque eólico máis próxima ao elemento é o tendido no van 

dos apoios 9 e 10. O trazado da liña voa sobre o elemento. 

 TO32005004 ANTA. A infraestrutura do parque eólico máis próxima ao elemento é o Apoio 1. Esta 

infraestrutura, sitúase xusto no ámbito deste topónimo. 

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 que configuran unha paisaxe virxe 

ata a aparición deste proxecto. 

Ao anterior hai que engadir o patrimonio afectado polo parque eólico San Martiño: 

 GA32005003   Baltar  

 GA32005028   Baltar  

 RE32005001   Baltar  

 TO32005001   Baltar  
 TO32005002   Baltar  

 TO32005004   Baltar  
 TÚMULO 01   Baltar  

 TOP 01: ALTO 
DA FRIEIRA  

 Baltar  

 PETO DE 
PERROS  

 Baltar  

 CRUZ 01   Baltar  
 CRUZ 02   Baltar  
 CRUZ 03   Baltar  
 CRUZ 04   Baltar  

 CAMIÑO DO 

CONTRABANDO  

 Baltar  

Ao anterior hai que engadir o impacto patrimonial severo producido polo proxecto do parque eólico Fonsanta: 

 Mámoa do Alto do Arnedo moi afectado por un vial 
de acceso e unha gabia 

 Mámoa de A Fonte Santa 1  
 Mámoa de A Fonte Santa 2  
 Mámoa de A Fonte Santa 3  
 Mámoa de A Fonte Santa 4  
 Mámoa de A Fonte Santa 5  
 Mámoa de A Fonte Santa 6  
 Mámoa de As Terras Brancas  

 Mámoa de As Terras Brancas  
 Mámoa de As Terras Brancas  
 Foso do lobo (muros)  
 Mámoa de Monte Raso  
 Fonte das Navallas moi afectada pola SET e zona 

de acopios 
 Fonte de Monte Grande  
 Fonte dos Campos  

Impacto moi severo e incompatible con: 

 Mámoa do Alto do Arnedo moi afectada por un vial de acceso e gabia.  
 Fonte das Navallas a escasos metros das infraestruturas e moi afectada por un vial e unha gabia. 
 Mámoa do Alto do Arnedo severamente afectada por un vial, unha gabia…etc. 

O propio estudo patrimonial recoñece un impacto global sobre el patrimonio cultural valorado como SEVERO. Así o EIA indica 
literlamente: 
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“De los 14 elementos localizados, se producirá un impacto severo sobre 11 de ellos y crítico sobre 2. 

A mercantil promotora obvia no EIA: 

 A arqueoloxía da Paisaxe 
 A Linguaxe das Penas: Penedo da Picota, Penedo da Silva, o Penedo da Xesta, os Penedillos Moitos, o Penedo da Vela, o 

Penedo Grande, o Penedo Grande d´Home, o Penedo de Dobostela, o Penedo de Raseira…etc. 
 As lendas 
 O patrimonio olfativo e auditivo 
 A arqueotoponimia 
 Os valos de pedra seca 
 O Camiño Real  
 Os muíños e o patrimonio etnográfico vencellado aos ríos do ámbito xeográfico: Muíño Vello…etc. 
 Os foxos 

O estudo patrimonial da promotora é moi deficiente. Contrariamente ao que se indica no estudo existen indicios máis que evidentes e 
razoables da existencia de máis patrimonio arqueolóxico. Pero ademáis, e posto que estamos a falar dunha área xeográfica de moitos 
regos, regatos e ríos, existen un bo número de pontellas nos portos existentes para o cruzamento dos ríos, canles, batáns, muíños de 
maquía, portos e muíños. Un sinfín de patrimonio vencellado á grandeza dos recursos hídricos da zona de afección do proxecto e 
obviado pola mercantil promotora. 

Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados polo Reino de 
España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos Bens Culturais, Patrimoniais e 
Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público derivado da súa utilidade pública de máxima prevalencia  
fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 

Pero a súa vez, é deber  inalienable por parte dos Poderes Públicos de protexer o contorno, ámbito, contexto, escenario ou ambiente 
dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo central repetido pola lexislación e os 
diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o  patrimonio (Pose & Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a 
abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas de 1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 
1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio 
Arquitectónico de 1975 do Consello de Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 
1978, a Convención de Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 
2005. 

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

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar 
 Patrimonio sonoro e olfativo: sen avaliar 
 A arqueoloxía da paisaxe: sen avaliar 

 Ausencia de caracterización bioxeolóxica dos afloramentos rochosos da área de afección de todos os 
proxectos mencionados: Lamas de Feás, Lamas II, Fontansa, Monte da Neve e a súa infraestrutura 

común de evacuación. 

 Falla de avaliación aditiva, sinérxica e/ou acumulada dos impactos ambientais da totalidade das 
infraestruturas anteriormente citadas ás que hai que engadir as demais en tramitación na mesma área 
xeográfica como: o proxecto eólico Tramontana, o proxecto eólico Mistral, o proxecto eólico San 

Martiño e os respectivos proxectos das liñas eléctricas de evacuación asociadas 

VII.- 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. 
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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 Lamas de Feás obxecto deste proxecto. 

Conclusión: 

O proxecto eólico parque eólico LAMAS DE FEÁS, o proxecto eólico LAMAS II E A FUTURA LAAT DE EVACUACIÓN (QUE 

SE TRAMITA DE FORMA SEPARADA INCLUSO AOS EFECTOS AMBIENTAIS) 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. 

VIII.- A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO 

NATURAL E DA BIODIVERSIDADE. 
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“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 Lamas II, situado nos concellos de Baltar, 

Calvos de Randín e Os Blancos, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/004), DOG Núm. 221, de 21 de 
novembro de 2022, 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 Lamas de Feás, situado nos 

concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT), DOG 

Núm. 74, de 19 de abril de 2022, o rexeitamento dá solicitude de autorización administrativa previa, da declaración 

de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, da autorización administrativa de 
construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental do parque eólico 

Fonsanta, situado nos concellos de Bande, Rairiz de Veiga e Verea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 

2018/017), DOG Núm. 96, de 19 de maio de 2022, 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 proxecto 
da LAT 132 kV SET Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 kV SET Fonsanta-SET Frieira, situadas nos concellos de Calvos de 

Randín, Porqueira, Bande, Verea, Celanova, Quintela de Leirado, Padrenda e Pontedeva, na provincia de Ourense 
(expediente IN408A 2021/18), DOG Núm. 96, de 19 de maio de 2022 e o rexeitamento  das solicitudes de autorización 
administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do 

proxecto do parque eólico Monte da Neve e liña de evacuación, situado nos concellos de Celanova e Verea, da 

provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/102), DOG Núm. 236, de 10 de decembro de 2021, pola súa 

incompatibilidade ambiental, paisaxística, cultural e o forte rexeitamento social a instalar máis estación eólicas nun 

área xeográfica que xa dispón delas. 

Acceso aos informes que se mencionan no proxecto do parque eólico Lamas II e cuxo teor literal se indica a seguir: 

“Las posiciones de las máquinas del Parque Eólico Lamas II en la alternativa 4, que coinciden con las de la alternativa 3, 
permite que las actuaciones asociadas a las máquinas y los viales se encuentren fuera de la Reserva Transfronteriza 
Gerês-Xurés, reduciéndose asimismo la ocupación del paisaje, habiendo buscado para la ubicación de las tres máquinas 

del Parque Eólico Lamas II posiciones muy cercanas a las posiciones originales del Parque Eólico Lamas de Feás que 
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contaron con informes favorables de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza”. 

Solicítase por tanto acceso a estes informes favorables da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Dirección Xeral 

de Conservación da Natureza relativos ás posicións orixinais do proxecto eólico Lamas de Feás e indíquese que 
posicións son estas e se coinciden co proxecto eólico Lamas de Feás sometido a exposición pública e arestora en 

tramitación. 

Solicítase acceso á calquer outro informe relevante que exista nos expedientes dos proxectos eólicos Fonsanta, 

Lamas de Feás, Lamas II e no expediente da súa infraestrutura común de evacuación. 

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 Lamas de Feás, non do proxecto eólico Lamas II nin do proxecto eólico Fonsanta, que 

comparten infraestruturas común, precisamente por prever a súa localización nun área xeográfica que xa conta con 

con parques eólicos instalados e en funcionamento. 

3.- Estamos en presencia dun área xeográfica con unha presión eólica excesiva. O proxecto afecta a espazos de alto 

valor ambiental e á necesaria coherencia da Rede Natura 2000, polo que debe ser rexeitado. Prevese que as 
infraestruturas dos proxectos eólicos Lamas de Feás, Lamas II, Fonsanta, Monte da Neve e as súas infraestruturas 
asociadas eliminen unha importante superficie de afloramentos rochosos co conseguinte dano irreversible aos 

montes e á paisaxe. 

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. O proxecto eólico Lamas II produce unha afección severa e irreversible para o 
Camiño de Santiago – Vía da Plata, para a AEIP Penedos da Raíña Loba, AEIP Cadoiro da Firveda, a AIP Río Airoa, a 
AEIP Touzas da Saínza, a AEIP Penas da Serra do Larouco, a AEIP Fraga da Rousia,  a AEIP Veigas de Golpellás, Veiga 

de Ponteliñares (catalogada como ZEC), A Limia (catalogada como ZEPVN e ZEPA), Baixa Limia-Serra do Xures 

(catalogado como Parque natural, ZEC e ZEPA). Estos enclaves presentan terrenos con severa afección paisaxística. O 

mesmo sucede co Camiño privilexiado que conecta coa poboación próxica portuguesa de Tourem, tamén con 

afección paisaxística severa. 

4.- Teñan en conta que non se permite o acceso á documentación ambiental de: 

▪ ACORDO do 22 de abril 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 sectorial de 
incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Fonsanta, situado nos 

concellos de Bande, Rairiz de Veiga e Verea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/017). 
▪ ACORDO do 25 de abril 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 proxecto da LAT 132 kV SET Lamas-SET Fonsanta e LAT 220 

kV SET Fonsanta-SET Frieira, situadas nos concellos de Calvos de Randín, Porqueira, Bande, Verea, Celanova, 
Quintela de Leirado, Padrenda e Pontedeva, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/18). 

▪ ACORDO do 4 de maio 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 Lamas de Feás, situado nos concellos de 
Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT). 

▪ ACORDO do 1 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información 

pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese 
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autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte da Neve e liña de 
evacuación, situado nos concellos de Celanova e Verea, da provincia de Ourense (expediente IN408A 

2020/102). 

Mensaxe que aparece na web de Transparencia da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e 
Innovación cando se intenta acceder á documentación ambiental do proxecto eólico Lamas de Feás, pese a estar en 
tramitación e compartir infraestruturas comúns co proxecto eólico Lamas II (subestación, vieiros e liña eléctrica de 

evacuación): 

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/SWRtrn79ywq4dAF 

Arquivo non atopado! 

 

Ao picar no enlace web indicado nos respectivos anuncios do DOG nos que se anuncian os acordos referenciados, 

non se consigue acceder á documentación ambiental dos mesmos, pese a estar en tramitación e vencellados co 

proxecto eólico Lamas II e compartir liña eléctrica de evacuación. 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion 

Mensaxe que aparece na web cando se intenta acceder á documentación ambiental da LAT 132 kV SET Lamas-SET 

Fonsanta e LAT 220 kV SET Fonsanta-SET Frieira, situadas nos concellos de Calvos de Randín, Porqueira, Bande, 

Verea, Celanova, Quintela de Leirado, Padrenda e Pontedeva, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/18): 

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/75aocK3P25QExgM 

Arquivo non atopado! 

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/SWRtrn79ywq4dAF
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/75aocK3P25QExgM
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Mensaxe que aparece na páxina web de Transparencia da Vicepresidencia Primeira e da Consellería de Economía, 

Industria e Innovación ao intentar acceder á documentación ambiental do proxecto eólico Monte da Neve: 

http://descargas.xunta.es/9178b755-1f2c-4b91-9187-049e77b4f0b61638352614573 

Arquivo non atopado! 

 

http://descargas.xunta.es/9178b755-1f2c-4b91-9187-049e77b4f0b61638352614573
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Mensaxe que aparece na páxina web de Transparencia da Vicepresidencia Primeira e da Consellería de Economía, 
Industria e Innovación ao intentar acceder á documentación ambiental do proxecto eólico Fonsanta, en tramitación 

e que tamén comparte infraestruturas de evacuación co proxecto eólico Lamas II: 

http://descargas.xunta.es/15a5cf79-7282-4e66-b767-9db3743577871650443130139 

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 de procedementos que están en tramitación, que comparten infraestruturas co proxecto eólico Lamas II e 
necesitando consultar o público a documentación ambiental dos mesmos, 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). 

Deberan habilitar os enlaces web para o acceso á documentación ambiental e someter de novo todo no seu conxunto 

á exposición pública. Anulen por tanto os expedientes: IN408A 2021/004, DOG Núm. 221, de 21 de novembro de 

2022, IN661A 2011/05-3 AT, DOG Núm. 74, de 19 de abril de 2022, IN408A 2018/017, DOG Núm. 96, de 19 de maio 
de 2022, IN408A 2021/18, DOG Núm. 96, de 19 de maio de 2022, IN408A 2020/102, DOG Núm. 236, de 10 de 

decembro, por incurrir en nulidade de pleno dereito e anulabilidade por infracción normativa. 

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. 

http://descargas.xunta.es/15a5cf79-7282-4e66-b767-9db3743577871650443130139
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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, e máis tendo en 

conta a proximidade de espazos de alto valor ecolóxico como a Veiga de Golpellás, a Reserva da Biosfera a Rede 

Natura 2000 e a presencia de aves e especies de flora en perigo de extinción. 

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 eólico Lamas de Feás, ao proxecto eólico 

Lamas, ao proxecto eólico Fonsanta, ao proxecto eólico Casa da Neve e as súas infraestruturas común de evacuación 
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 eólico Lamas de Feás, ao proxecto eólico Lamas, ao proxecto 

eólico Fonsanta, ao proxecto eólico Casa da Neve e as súas infraestruturas común de evacuación 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. 

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

Ao anterior hai que engadir a afección dos proxectos contiguos, proxecto eólico Mistral, o proxecto eólico 

Tramontana e proxecto eólico San Martiño, e as liñas eléctricas de evacuación correspondentes. 

O impacto ambiental é inasumible, severo e moi crítico. 

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.  

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. 

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 eólico Lamas de Feás, do proxecto eólico Lamas, do proxecto eólico Fonsanta, do proxecto eólico Casa da 
Neve e no proxecto súas infraestruturas común de evacuación. 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. 

Calvos de Randín, 26 de novembro de 2022 
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