
XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

 

 

Asunto: Alegacións ao ACORDO do 2 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten 

a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto 

ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de 

execución do parque eólico Escoiras, nos concellos de Muras e Ourol (expediente IN408A/2020/018), DOG Núm. 

235Martes, 13 de decembro de 2022. 

 

Don/Dona ________________________________ con DNI. Número ________________________, con domicilio a 

efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ACORDO do 2 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información 

pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do 

parque eólico Escoiras, nos concellos de Muras e Ourol (expediente IN408A/2020/018), DOG Núm. 235Martes, 13 de 

decembro de 2022, por medo do presente escrito presenta as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO ESCOIRAS 

Galicia supera en 2020 os obxetivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo 

final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica. 

Mentras que Galicia ten unha potencia eólica instalada de 3866 MW, outras comunidades como Madrid ten 0 MW, 

Euskadi, 153 MW e Cataluña 1271 MW. 

En canto aos parques eólicos en tramitación, mentras que Galicia ten arestora 300,  Madrid non ten ningún, Euskadi 

ten 12 e Cataluña, 8. 

II.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA EN PROXECTOS INDEPENDENTES E AOS EFECTOS AMBIENTAIS DO PLAN INDUSTRIAL 

EÓLICO ESCOIRAS 

Indícase na documentación do proxecto eólico: 

La conexión del parque eólico con la Subestación Colectora prevista se materializa mediante tres circuitos eléctricos 

subterráneos ejecutados en zanja única y conductores RHZ1 18/30 3x(1x240) Al, con inicio en los centros de 

transformación de aerogeneradores fin de circuito, paso por el centro de seccionamiento y medida y final en sala de 

celdas de media tensión de dicha Subestación Colectora. 

Como ya se ha indicado la Subestación Colectora y las líneas de interconexión serán objeto de proyectos técnicos 

independientes. 

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

produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de distribución, 

e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica. 

Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 



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

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

As liñas de evacuación dos parques e as súas infraestruturas asociadas como as subestacións son intrínsecas aos 

proxectos, por tanto, deberían analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. Estas infraestruturas 

resultan imprescindibles para a viabilidade e desenvolvemento dos parques eólicos debido ao cal se deben analizar 

pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación. 

A inclusión dos efectos e impactos dos proxectos dos parques eólicos e 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. 

 

III.- A INIDONEIDADE DA LOCALIZACIÓN ELEXIDA PARA A INSTALACIÓN DO PROXECTO EÓLICO ESCOIRAS 

Afección severa e irreversible a hábitats prioritarios e de interés comunitario. O proxecto prevese desarrollar nunha 

área especialmente sensible, moi próxima á Rede Natura 2000, a un área con unha importante presencia 
ornitolóxica pola envergadura das aves que a habitan, a presencia de zonas hidromorfas e humedais, o val fluvial 

do Río Landro e os seus afluentes, a veiga do Río Landro…etc. Se temos en conta o parcelario descrito no proxecto 
sectorial e afectado por este, vese que existe unha afección severa tamén a humedais e afloramentos rochosos. 

Cítanse algúns exemplos: 
Referencia catastral 27033A012001020000FL      

Localización Polígono 12 Parcela 102 

PICO DA BRAÑEIRA. MURAS (LUGO) 

 

Detalle do Pico da Brañeira, a escasos metros do Río Landro. Afección severa a afloramentos rochosos, afeccón 

severa a vexetación autócta e a hábitats prioritarios e de interés comunitario. 



 

Detalle Polígono 12 Parcela 108 PICO DO PEREIRO. MURAS (LUGO) e da Polígono 11 Parcela 14 MOA. MURAS (LUGO). 

Afección severa ao patrimonio cultural e descontextualización deste. 

 

 

Parcela afectada por un aeroxerador que eliminaría de forma irreversible os afloramentos rochosos e as turbeiras 

Referencia catastral27033A012000820000FD. Localización Polígono 12 Parcela 82 CHAO DO SUMEIRO. MURAS 

(LUGO) 



 

Existe unha afección severa do proxecto á Necesaria Coherencia da Rede Natura 2000, á Reserva dá Biosfera, ao val fluvial do Río 
Landro configurado por este e os seus afluentes, afección severa á veiga do Río Landro, a humedais como o Pico da Brañeira, o 
Veigón, e afección á necesaria conectividade ecolóxica dos espazos. Cómpre ter en conta que a escasos metros das infraestruturas 
atópase o humidal Coriscada – A Gañidoira e o Xistral – Cuadramón. 
 

 

Proximidade da ZEC Serra do Xistral 

A Serra do Xistral, a Serra da Carba e a Serra da Toxiza, Rede Natura 2000, cheas de aeroxeradores e infraestruturas 

eólicas. 

 



 

Detalle do humedal da parcela O Cabezón e o Porto de Cimas. Detalle do afloramento rochoso afectado por un 

aeroxerador do proxecto. Afección severa ao Porto de Cimas (e ao patrimonio etnográfico pola presencia do porto 

ou lugar de paso). 

Referencia catastral 

27033A012000920000FU      

Localización 
Polígono 12 Parcela 92 

CABEZON. MURAS (LUGO) 

 

Detalle da parcela afectada polo aeroxerador, a escasos  metros do río Landro e no Val fluvial deste 



 

Afección severa a afloramentos rochosos e hábitats prioritarios e de interés comunitario 

Referencia catastral 

27033A012001080000FR      

Localización 
Polígono 12 Parcela 108 

PICO DO PEREIRO. MURAS (LUGO) 

O lugar de actuación é un monte totalmente cuberto de vexetación e dominado polo Pico de Escoiras e as paraxes 

da Pena da Abelaida, Pena Redonda, Ameixón, Sumeiro, Chao do Sumeiro, Cal da Restrebada e Pico do Corno.  

A toponimia indica a presencia de xacementos arqueolóxicos que deberan ser estudados pola promotora. 
Asimesmo na Costa de Escoiras existen indicios dunha posible estrutura castelaria ou mámoa que debera ser 

obxecto de estudo e avaliación. 

Ademais existe un bo número de portos que indican a presencia de regos como o Porto de Cimas en Sumeiro e Porto 
do Rego en Navallo de Arriba, que indican a presencia de pasos ou pontellas que atravesan cauces. 

A promotora tería que ter feito un estudo hidrolóxico en profundidade dunha zona que se caracteriza ademáis por 
unha ampla presencia de brañas e humidais, como a Brañeira e o Pico da Brañeira (polígono 12 parcela 102), que 

ocupa boa parte do Chao do Sumeiro. A zona de explotación é por tanto hoxe en día na súa meirande parte unha 
longa braña con afloramentos rochosos de diversa índole e valiñas polas que abrollan fontes ou circulan pequenos 
regos e fontes como a Fonte Navallo, Peza da Fonte…etc. A propia toponimia xa indica a presencia dun terreo que 

se escoa ou escorrega  pola humidade que acubilla, propia de chans húmidos e brañentos. 

Existe unha afección severa para as familias que viven, residen e/o traballan en núcleos como Navallo, A Margarida, 
O Coto, A Rúa…etc. 



 

Referencia catastral 
27033A010000320000FD      

Afección severa ao patrimonio cultural e descontextualización deste. 

Localización 
Polígono 10 Parcela 32 

CHAO DAS MODIAS. MURAS (LUGO) 

 



 

Afección severa a hábitats e a vexetación autóctona. Referencia catastral 27033A010000070000FU      
Localización Polígono 10 Parcela 7 

CAMPO. MURAS (LUGO) 
 

 

 

Afección severa a masas maduras de carballeiras. Detalle Referencia catastral 27033A010000830000FG      

Localización Polígono 10 Parcela 83 REGO DA FONTE. MURAS (LUGO) 



 

Afección severa ao Rego de Astante e ao Val fluvial do Río Landro 

Polígono 10 Parcela 47 LAXOSO. MURAS (LUGO) e Polígono 10 Parcela 67 PENA MOURA. MURAS (LUGO) 

Polígono 10 Parcela 85 

REGO DA FONTE. MURAS (LUGO) Afección á veiga do Río Landro. Referencia catastral 27033A010000690000FS      

Localización Polígono 10 Parcela 69 VEIGON. MURAS (LUGO) 

 

Detalle da veiga do Río Landro, o seu afluente o Rego de Astante e do seu afluente Polígono 11 Parcela 9000 

REGO DOS CORAXOS. MURAS (LUGO) 



 

Detalle da arquitectura tradicional no lugar da ABIDUEIRA, A - PQ VIVEIRO 73(P) Polígono 10 Parcela 73 

ABIDUEIRA. MURAS (LUGO)  

IV.- O PROXECTO EÓLICO ESCOIRAS PREVÉ O SEU DESARROLLO NUNHA ÁREA XEOGRÁFICA DE ELEVADO VALOR 

NATURAL, PAISAXÍSTICO E PATRIMONIAL E AFECTADA POR UNHA PRESIÓN EÓLICA E ENERXÉTICA EXCESIVA 

NOME DO PROXECTO PROMOTOR CONCELLO 

1. Parque Eólico Muras I 
Iberdrola Energías Renovables de 
Galicia (Eólicas del Sil, S.A. (GAMESA)) 

Muras 

2. Parque Eólico Bustelo I 
ENDESA COGENERACIÓN Y 

RENOVABLES, S.A. 
Muras 

3. Parque Eólico Álabe-Nordés ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. Muras; Valadouro, O 

4. Parque Eólico Álabe-Soán ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. Muras; Valadouro, O 

5. Parque Eólico San Xoán 
ENDESA COGENERACIÓN Y 

RENOVABLES, S.A. 

Pontes de García Rodríguez, 

As; Muras 

6. APROVECHAMIENTO 

HIDROELECTRICO DEL RIO 

LANDRO 

NORVENTO S.L. Muras; Ourol 

7. SALTO DEL LANDRO SUMA DE ENERGIAS S.L. Muras; Ourol 

8. Parque Eólico Carba I 
ENDESA COGENERACIÓN Y 
RENOVABLES, S.A. 

Muras; Vilalba 

9. Parque Eólico Muras II 
Iberdrola Energías Renovables de 

Galicia (Eólicas del Sil, S.A. (GAMESA)) 
Muras; Ourol 

10. Parque eólico de Montouto 
Norvento Montouto, S.L. (Antes 
NORVENTO S.L.) 

Abadín; Muras 

11. Parque Eólico de Pena Luisa 

Acciona Generación Renovable, S.A.U. 

(Antes Acciona Energía, S.A. (Antes de 
ENDESA COGENERACIÓN Y 
RENOVABLES S.A.)) 

Muras; Ourol 

12. Parque Eólico Pedra Chantada 
ENDESA COGENERACIÓN Y 

RENOVABLES, S.A. 
Muras; Valadouro, O; Ourol 

13. Parque eólico Silán 
ENDESA COGENERACIÓN Y 

RENOVABLES, S.A. 
Muras 



14. Parque eólico Pena Grande 
ENDESA COGENERACIÓN Y 

RENOVABLES, S.A. 
Muras 

15. PARQUE EÓLICO ÁLABE-

VENTOADA 
ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. Muras 

16. Parque Eólico Álabe-Lomba ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. Abadín; Muras 

17. PARQUE EÓLICO ÁLABE-
REFACHÓN 

ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. Abadín; Muras 

18. Parque Eólico Lugo 
ENDESA COGENERACIÓN Y 
RENOVABLES, S.A. 

Muras; Valadouro, O; Abadín 

19. Parque Eólico Leboreiro 
Enel Green Power, S.L. (Antes de 
ENDESA COGENERACIÓN Y 
RENOVABLES, S.A.) 

Muras 

20. PARQUE EÓLICO AMPLIACIÓN 

ÁLABE-SOAN 
ACCIONA EÓLICA DE GALICIA, S.A. Muras; Valadouro, O 

21. MODIFICACIÓN DA CONCESIÓN 
HIDROELÉCTRICA NO RÍO LANDRO 

OUTORGADA A HIDROELÉCTRICA 
DE OUROL 

Sociedad Lucense de Energía 
Hidráulica y Eólica, S.L. 
(HIDROELÉCTRICA DEL OUROL, S.L.) 

Muras; Ourol 

22. Parque Eólico Goia-Peñote 

Iberdrola Energías Renovables de 

Galicia, S.A.U. (Antes de GAMESA 
ENERGÍA, S.A.) 

Xermade; Muras; Vilalba 

23. L.A.T. 132 KV. (Parque Eólico Goia-

Peñote) - (Apoio nº 6 da L.A.T. 132 

kv. Parque Eólico Lomba - Parque 

Eólico Ventoada) 

GAMESA ENERGÍA S.A. Xermade; Muras; Vilalba 

24. Proxecto Modificado do Parque 

Eólico Álabe-Ventoada 
Acciona Eólica de Galicia, S.A. Muras 

25. L.AT. 132 kV sub. Parque Eólico 

Coruxeiras - (apoio nº 24 L.A.T. 132 

kV D/C sub. Pena Grande - sub. 
Lomba) 

Norvento, S.L. Muras 

26. LAT a 132 kV D/C subestacíon Pena 

Grande-subestación Lomba 

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

(Antes Electra de Viesgo I, S.A.)) 

Muras 

27. Proyecto de concesión de 

aprovechamiento hidroeléctrico 

río Eume. Municipio de Muras 

(Lugo) 

Plásticos Ferro, S.L. Muras 

28. Parque eólico O Chao Hidroeléctrica de Arnoya, S.L. Muras; Ourol 

29. Parque eólico de Vilachá Sociedad Eólica de Ourol, S.L. Muras; Ourol 

30. Parque eólico Hépotas Hépotas, S.L. Muras 

31. Cambio de uso de forestal a 
agrícola de varias parcelas na 
parroquia de Muras 

Dª. Dolores Vázquez Carballés Muras 

32. APROVECHAMIENTO 
HIDROELECTRICO EN EL RIO AS 

BALSADAS 

Auxiliar de Montajes Eléctricos, S.A. 

(AUXIME) 
Ourol 



33. APROVECHAMIENTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RIO DAS 

BALSADAS 

Hidroeléctrica de Ourol, S.L. (Antes de 
CONCELLO DE OUROL) 

Ourol 

34. APROVECHAMIENTO 
HIDROELECTRICO DEL RIO 
LANDRO 

Sociedad Lucense de Energía 
Hidráulica y Eólica, S.L.(Antes de 

Hidroeléctrica del Ourol, S.L.[Antes de 
Concello de Ourol]) 

Ourol 

35. APROVECHAMIENTO 

HIDROELÉCTRIICO EN LA CENTRAL 
DE CURRAS 

Norvento Hidráulica, S.A. [Antes 
HIDROENER S.A.] 

Ourol 

36. APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

XANCEDA 

Hidroeléctrica de Ourol, S.L. (Antes de 

CONCELLO DE OUROL) 
Ourol 

37. APROVECHAMIENTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

XANCEDA (LUGO) 

NORVENTO S.L. Ourol 

38. L.A.T. 132 KV ENLACE APOYO Nº 43 
LAT 132 KV MONTOUTO-NORDES 

HASTA EL APOYO Nº 22 LAT 132 KV 

BOIMENTE-PENA GRANDE 

E.On Distribución, S.L. (Antes de 

ELECTRA DE VIESGO I, S.A.) 
Valadouro, O; Ourol 

39. Parque eólico de Ourol Hidroeléctrica de Ourol, S.L. Ourol 

40. Línea de Alta Tensión 132 kV Sub. 

Pena Ventosa - Sub. Boimente 

ENDESA Cogeneración y Renovables, 

S.A. 
Viveiro; Ourol 

41. Parque eólico Pena Ventosa 
Enel Green Power España, S.L. (Endesa 

cogeneración y renovables, S.A.) 
Vicedo, O; Viveiro; Ourol 

42. Parque eólico de Sabucedo Eólicos do Morrazo, S.L. Ourol 

43. LMT 30 kV PE Sabucedo - SE Pena 
Ventosa 

Eólicos do Morrazo, S.L. Ourol 

44. Parque eólico de Couteiro Eólicos da Mariña, S.L. Ourol 

45. Parque eólico de Ribeiro Energías de Ourol, S.L. Ourol 

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

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

(Antes de Electra de Viesgo 
Distribución, S.L.)) 

Mondoñedo; Alfoz; Ourol; 

Valadouro, O; Viveiro 

47. Parque eólico Reformado do 

Modificado Pena Ventosa 

Enel Green Power España, S.L. (Antes 

de Endesa cogeneración y renovables, 
S.A.) 

Ourol; Vicedo, O 

48. Liña de interconexión do PE de 

Punta Maeda 
Sociedad Eólica Punta Maeda, S.L. 

Mañón; Ortigueira; Vicedo, O; 

Ourol 

49. Parque eólico Ourol-LU/11 
Greenalia Wind Power Ourol, S.L.U. 
(Antes de Enebro Renovables, S.L. (a 

través de Enebro Ourol, S.L.U.)) 

Ourol 

50. Liña de alta tensión a 132 kV de 
evacuación do parque eólico 
Ourol-LU/11 

Greenalia Wind Power Ourol, S.L. Ourol; Viveiro 

Non se xustifica por tanto a necesidade de instalar máis parques eólicos nos mesmos municipios de Muras e Ourol. 



 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: 

Río Landro 

O río Landro ou Landrove é un curso fluvial galego, pertencente á vertente cantábrica. Segue unha dirección S-N e 

desemboca na ría de Viveiro. Ten un percorrido de 42 km e a súa bacía esténdese por 268 km². 

Nace na parroquia do Viveiró (Muras), nas vertentes oeste e suroeste da serra do Xistral, a 800 m de altitude. Baixa 

por un val aberto até Escoiras, que logo se estreita, ao paso que recibe as augas dos regatos da Eireixa, Ribeira, Torres 

Vellas e Barocas. Vólvese a abrir por Nogarido e, outra vez encaixado, recolle as achegas do Besteburiz, Balsadas e 

Grandal. Desde Santa Mariña contribúen o Boimente, o Louro, o Loureiro (ou río Xudreiro, onde está a fervenza do 

Pozo da Ferida), o río da Balsa e o Fontecova. Posteriormente chega ao concello de Viveiro para desembocar entre a 

praia de Area, en Covas, e o porto de Celeiro. Na desembocadura, o Landro forma unha pequena zona húmida. 

Constitúe os límites entre os concellos de Muras e Ourol. 

Escoiras é un lugar da parroquia de Silán no concello lugués de Muras na comarca da Terra Chá, afectada polo proxecto 

de eólico. 

Zona especial de conservación do Río Landro 

O río Landro é un espazo natural galego catalogado como zona especial de conservación (ZEC) que inclúe parte das 

ribeiras do río Landro, desde case o seu comezo ata o interior do esteiro da ría de Viveiro, e do seu afluente o rego de 

Bravos. Esta área de conservación ocupa 127,19 ha. da mariña occidental lucense nos concellos de Ourol e Viveiro, 

comezando desde Bravos e Xerdiz e Miñotos e indo ata Vieiro e Magazos. Destaca pola presenza do salmón e polos 

hábitats de xunqueiras na marisma. 

Parte deste espazo cadra co monumento natural do Souto da Retorta, e nel están os eucaliptais de Chavín. 

Os hábitats cos que conta a vexetación deste espazo van desde aqueles dos esteiro e as lameiras que o rodean, os 

prados e pasteiros, as matogueiras, os queirogais, así como os bosques de ribeira, tanto de monte como das abas das 

ribeiras. 

Nos bosques do río Landro teñen presenza os soutos e carballeiras de Quercus robur e Quercus pyrenaica, así como 

os bosques de ribeira de abeneiros (Alnus glutinosa) e freixos (Fraxinus excelsior). 

As especies da flora catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo 

galego de especies ameazadas son: 

Narcissus asturiensis 

Narcissus cyclamineus 

Entre a fauna compre destacar os mamíferos acuáticos, como as londras, e os mexillóns de ríos. Tamén, a presenza de 

9 taxóns de aves con interese de protección, como o picapeixe (Alcedo athis) e a papuxa do mato (Sylvia undata). 

O proxecto eólico Escoiras prevé infraestruturas na veiga e no val fluvial do río Landro ao seu paso por Cabanas 

(Muras), a 318 metros do rego de Coraxus, que nace na Serra do Xistral e tributa no río  Landró e a escasos 500 metros 

do rego de Silán tributario tamén deste. 

Serra do Xistral 

A serra do Xistral forma o núcleo do serras setentrionais de Galiza que separa a Terra Chá do mar, do que irradian os 

serra da Toxiza cara ao leste, a Carba cara ao poñente, e montes de Buio e dos Cabaleiros, na caída do macizo cara ao 

litoral. Este conxunto montañoso esténdese polos concellos das Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, 

Mondoñedo, Muras, Ourol, O Valadouro, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro e Cervo. 



É un espazo natural declarado como zona especial de conservación (ZEC). É a zona de frecuente néboa e ventos e 

menos horas de irradiación solar. As néboas que percorren as chairas elevadas da serra deixan abondosas 

precipitacións, e enchoupan e favorecen as súas extensas turbeiras e pasteiros. 

En canto á flora prosperan especies endémicas, como o buño, a Drossera intermedia e diversas especies de musgos 

de Sphagnum e uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas, como Erica mackaiana, Erica ciliaris e Erica tetralix, uceiras 

secas europeas e uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo (Ulex sp.). 

Destaca a presenza de augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areosas (Litorelletalia 

uniflorae), lagoas eutróficas naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition, lagoas e estanques 

distróficos naturais, ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-

batrachion, formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas 

(e de zonas submontañosas de Europa continental), turbeiras de cobertor, depresións sobre substratos turbosos de 

Rhynchosporion, bosques aluviais de amieiros, freixos de río, Alno-padion, Alnion incanae e salgueiros, xunto con 

bosques de acivros. 

Entre a fauna destacan especies infrecuentes como dúas especies de bolboretas do xénero Erebia (para as que se 

describiron subespecies endémicas do Xistral), o neverón (Chyonomis nivalis) ou a lagarta das brañas (Zootoca 

vivipara, antes Lacerta vivipara), que ten nesta serra unha das poucas localidades de presenza en Galiza e que 

conforman o seu límite occidental de distribución mundial. 

Posúe unha interesante herpetofauna, con poboacións de saramaganta (Chioglossa lusitanica), lagarto das silvas 

(Lacerta schreiberi) ou lagarta da serra (Iberolacerta monticola), ademais da xa citada lagarta das brañas. Constitúe, 

así mesmo, unha fronteira natural entre dúas subespecies de sacabeiras, a Salamandra salamandra gallaica e a 

S.s.bernardezi, que podemos atopar na serra nas súas formas típicas e híbridas. 

Entre as aves, vense especies propias de zonas abertas como a curuxa das xunqueiras (Asio flammeus), as rapinas ou 

tartarañas (Circus ssp.) ou de zonas húmidas, como a arcea (Gallinago gallinago). Outras especies destacábeis son o 

úbalo (Carduelis spinus), o picanzo vermello (Lanius collurio), o picanzo real (Lanius excubitor) e a papuxa montesa 

(Sylvia undata). Atópanse tamén carnívoros como o lobo (Canis lupus), o gato bravo (Felis sylvestris), a xeneta (Genetta 

genetta), a donicela (Mustela nivalis) ou o furón (Mustela putorius). 

A Serra do Xistral, coa ribeira alta do río Sor, é unha zona declarada como zona especial de conservación (ZEC) dentro 

da Rede Natura 2000. Forma parte ademais da Reserva da Biosfera "Terras do Miño". 

Río Landro 
Código ZEC 

ES1120012 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

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

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

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

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

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

Viveiro, Ourol. 
Superficie 

127 ha. 
Situación 

Na comarca da Mariña Occidental, no terzo oeste da costa da provincia de Lugo. Localidades de referencia: Viveiro, 

Ourol. 
Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Landro”, de 127 ha. 
• Monumento natural “Souto da Retorta”, de 3,19 ha. 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Souto_da_Retorta.html


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

Código Denominación 

1130   Esteiros 

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

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

1320   Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas 
(Sarcocornetea fructicosae) 

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

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

4030   Queirogais secos europeos 

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

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

6420   
Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-
Holoschoenion 

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

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

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

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

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

9260   Soutos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

Narcissus cyclamineus Lucanus cervus Petromyzon marinus 

  
Margaritifera 
margaritifera 

Salmo salar 

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta monticola Myotis myotis 

Lacerta schreiberi Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  
Serra do Xistral 
Código ZEC 

ES1120015 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 



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

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

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

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

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

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

Viveiro. 
Superficie 

22.964 ha. 
Situación 

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

Coruña. Pertence ás comarcas da Mariña Central, A Mariña Occidental, A Terra Chá e Eume. Localidades de referencia: 

Ourol, Ferreira, A Seara, Mondoñedo, Abadín, Muras, As Pontes de García Rodríguez. 
Outras figuras de protección 

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

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

Código Denominación 

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

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

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

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

4030   Queirogais secos europeos 

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

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

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

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

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

7110 ß Turbeiras altas activas 

7120   
Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito 
natural 

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

7130   Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

8310   Covas non explotadas polo turismo 

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

91D0 ß Turbeiras boscosas 

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


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

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma 
polylepis 

Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Elona quimperiana 
  

Sphagnum pylaisii Euphydryas aurinia   

Trichomanes speciosum Geomalacus 
maculosus 

  

Woodwardia radicans Lucanus cervus   

  
Margaritifera 
margaritifera 

  

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta monticola Miniopterus schreibersii 

Lacerta schreiberi Myotis myotis 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

Segundo o DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de 

importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia (DOG Núm. 62, de  31 

de marzo de 2014), no seu artigo 13 defínense os obxectivos e as prioridades dos espazos de zonas húmidas e 

corredores fluviais: 

ES1120015 Serra do Xistral. 

ES1120012 Río Landro. 

Prioridade: hábitats naturais. 

1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais nos espazos protexidos Rede Natura 2000 

con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais. 

1.2. (…) 

Prioridade: Especies de interese comunitario. 

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de interese comunitario nos espazos protexidos Rede Natura 

2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais. 

(…) 

Prioridade: procesos ecolóxicos. 

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o 

intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora. 



3.1.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que 

esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente. 

3.2. Garantir unha dinámica hidrolóxica do conxunto de zonas húmidas o máis natural posible. 

3.2.1. Establecer medidas de xestión hídrica que aseguren un comportamento o máis natural posible das zonas 

húmidas, tendo en conta o seu grao de estacionalidade. 

3.2.2. Establecer mecanismos para mellorar o coñecemento e realizar o seguimento das dinámicas hidrolóxicas. 

3.2.3. Establecer e desenvolver unha estratexia de adaptación ás previsións de cambios da dinámica hidrolóxica 

por efecto do cambio climático nas ZEC con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais. 

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos. 

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das zonas 

húmidas e cursos fluviais, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais. 

(…) 

Prioridade: uso público. 

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá. 

➢ 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. 

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. 

 Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva 

Marco dá Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A 

CALIDADE DAS MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:  

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

humidais, fontes e nascencias de cauces.  

A mercantil promotora non avalía a calidade das masas de auga afectadas polo proxecto nin presenta un estudo 

químico da súa composición. Non existe estudo algún sobre a importancia dos ríos, regatos e a conectividade 

ecosistémica dos corredores fluviais da área de afección do proxecto. Non se miden os caudais dos cauces afectados 

e non se garante a integridade dos acuíferos e das masas de auga soterradas. Tamén se obvia a calidade actual destas 



de cara a establecer unha comparativa no caso de que nun futuro fose posible á hora de esixir responsabiliades polo 

mal estado das augas. 

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

silvestres, insta os estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan primordial 

importancia para a fauna e a flora silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal e continua 

(como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou polo seu 

papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos) resultan esenciais para a migración, a distribución 

xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

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

14/12/2007 (Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de 

extensión e configuración variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta 

funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, 

permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a 

migración de  especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3). 

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

imposto polos Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos 

corredores ecolóxicos como elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como zonas 

núcleo de biodiversidade, representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que, sen ser 

designadas legalmente baixo unha figura de protección, manteñen unha elevada biodiversidade. 

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

mariños), son os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun 

gran número de especies silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes 

(terrestres,  semiterrestres, acuáticos), servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as 

zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño. 

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

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

canle de estiaxe, a vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta vexetal 

asociada. 

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

conectores ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos. 

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

terrestres e de interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio 

para moitas especies vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola función 

fundamental de  conectores ecolóxicos entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor ambiental  

territorialmente afastadas. Esta función reviste unha especial importancia ao atoparse moi  fragmentados os 

ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os corredores fluviais representan 

os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar poboacións de seres vivos que 

doutra maneira quedarían illadas. 

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

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

os acuíferos. Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos estuarios e augas 

costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos e económicos asociados.  

E cómpre ter moi en conta que o río Landro constitúe un corredor ecolóxico de primeira magnitude que comunica 

dous espazos da Rede Natura 2000 como é a Serra do Xistral co río Landro, garantindo a necesaria coherencia desta e 

a conectividade estre dous espazos de alto valor ecosistémico. Ao que hai que engadir outros afluentes deste que 

nacen tamén na ZEC Serra do Xistral. 

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

proxecto: 



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. 

Existe unha afección importante e inmediata para os seguintes humidais: A Brañeira, o Pico da Brañeira, a Couriscada 

e o Cuadramón. 

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

desaparición por mor da expansión denscontrolada de eólicos e infraestruturas hidroeléctricas en Galicia. En Galicia 

só hai 5 humidais protexidos ao abeiro do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta de 

Galicia aprobaba o Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos 

e se crea o Inventario de humidais de Galicia, vixente na actualidade. Desde o ano 2008, data de creación do Inventario 

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

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

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

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

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

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

humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”. 

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

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

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

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

cartografía. 

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

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

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

ecosistémicos. 

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

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

construción das infraestruturas industriais sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, provoca a desaparición 

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

eléctricas, as liñas de evacuación e os centros de transformación están a provocar a framentación e drenaxe destas 

zonas húmidas con un impacto ambiental irreversible e inasumible nunha época de crise climática como a actual. 

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

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

outro ecosistema e a implantación de proxectos industrais no seu ámbito xeográfico non é a solución adecuada para 

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

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

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

así como nas intervencións no medio urbano, na edificación e nas infraestruturas do transporte, os humidais, as brañas 

e as lagoas, ao igual que as nascencias dos ríos deberan ser consideradas zonas de sensibilidade e exclusión de 

infraestruturas eólicas, pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos 

ecosistémicos.  

V.- AFECCIÓN SEVERA Á ESPECIES CATALOGADAS COMO VULNERABLES E EN PERIGO DE EXTINCIÓN 

Gyps fulvus 

Aegypius monachus 

Circaetus gallicus 

Hieraaetus pennatus 



 Accipiter nisus 

Accipiter gentilis 

Haliaeetus albicilla 

Circus pygargus 

Milvus milvus 

Milvus migrans 

Buteo buteo 

Tyto alba 

Strix aluco 

Upupa epops 

Falco tinnunculus 

Falco columbarius 

Falco subbuteo 

Falco peregrinus 

Galemys pyrenaicus 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

Myotis daubentonii 

Myotis mystacinus 

…etc. 

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

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

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

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

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

desenvolverase regulamentariamente. 

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

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

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

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

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

factores causantes da súa actual situación. 

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

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

b) Vulnerable. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

galego de especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

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

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

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

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

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

manter e restablecer as poboacións naturais facéndoas viables. 

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

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

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

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

ou poboacións simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

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

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

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

correspondentes instrumentos de planificación. 

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

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

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

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

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

medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A xustificación do plan, 

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

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

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

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

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

xeográfica e os xa implantados.  



VI.- AFECCIÓN SEVERA PARA AS AVES E INSECTOS COMO CONSECUENCIA DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS EXISTENTES NO ÁMBITO XEOGRÁFICO DO PROXECTO EÓLICO 
ESCOIRAS. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA DOS ECOSISTEMAS. 

A  iluminación  instalarase  en todos  os  casos  na parte  superior  da góndola  do  aeroxerador.  Os  aeroxeradores  

cuxa  altura  sexa  igual  ou  inferior  aos 150  metros  non  requirirán  de luces adicionais intermedias na súa torre.  

Aqueles que  superen  os  150 m  de altura deben  ter  instaladas na torre  loces  de baixa   intensidade Tipo E a 

distintos niveis. No presente caso os aeroxeradores deberan iluminarse. 

Cómpre lembrar o contexto da área xeográfica na que se prevé a súa instalación: á beira da Rede Natura 2000 e con 

afección significativa e directa sobre ela e con presencia doutros parques eólicos xa instalados e en funcionamento.  

O  número  de luces necesario  por nivel dependerá  do  diámetro  exterior  do  mastro  das  turbinas eólicas. Os 

números recomendados para obter a cobertura adecuada e asegurar a visibilidade desde todos os azimuts, son os 

seguintes: 

 

Espaciado diametral de luces de obstáculos Doc. 9157 OACI, Parte 4, Cap. 14 

A iluminación  dos aeroxeradores  que  deban estar iluminados  e  que  pertenzan a  un mesmo parque eólico, debe 

estar sincronizada tanto de día como de noite.  

Dentro dun parque eólico, toda turbina sensiblemente maior cas da súa contorna deberá iluminarse 

independentemente da súa posición relativa ao resto. 

Así mesmo,  a  iluminación  de parques    eólicos  próximos  (aqueles cuxa   distancia  entre  os  aeroxeradores  que  

marcan  as  extremidades  máis  próximas  entre  si  dos parques  sexa  inferior ou igual a 10 km) debe estar 

sincronizada entre si tanto de día como de noite.  

Para  conseguir  que  ,  tanto  a  configuración  global  de     a iluminación  de parques    próximos,  como  o  sincronismo  

de     a iluminación  de     todos eles  sexa  coherente,  os  promotores  de parques  eólicos  de nova    construción  

deberán  analizar  a súa  contorna  e  establecer  os pertinentes acordos con propietarios e explotadores de parques 

existentes de forma que se coordinen  os sincronismos e optimícense as iluminacións dos diferentes elementos 

para  conseguir  os  necesarios  obxectivos  de seguridade    e  minimizar,  no posible,  o  impacto  ambiental 

producido.   

No presente caso do proxecto eólico Escoiras non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia desta 

sobre os espazos naturais e os humedais. Cómpre ter en conta que tampouco se tivo en conta a contaminación 

lumínica xerada polos aeroxeradores doutros parques xa implantados e en funcionamento na mesma área 

xeográfica. 

VII.- AFECCIÓN SEVERA AS BRIÓFITAS E A AFLORAMENTOS ROCHOSOS SIN CARACTERIZAR 

O proxecto eólico Escoiras prevese desarrollar nunha área xeográfica na que destacan os afloramentos rochosos e 

os humedais, polo que a afección as brióficas é irreversible. 

As briofitas desempeñan un rol imprescindible nos ecosistemas debido a que: 

Modulan a humidade ambiental, absorbendo o exceso de auga das choivas e liberándoa lentamente cando o 

ambiente faise máis seco. Regulan o leito dos ríos, almacenan gran cantidade de auga. Frean a erosión, protexendo 

o chan de inundacións violentas e entregando auga constante aos ríos e arroios durante os meses máis secos. 

Ademais son as primeiras plantas en crecer sobre os chans tras os incendios. Interceptan, absorben e reteñen os 

minerais. Disoltos en augas de choivas, permiten a incorporación destes no ecosistema e diminúen o seu lavado 



cara aos ríos e mares. Facilitan fogar e protección a numerosos animais, especialmente invertebrados como 

insectos, arácnidos, rotíferos, nemátodos, moluscos e anélidos. Á súa vez, serven de material de construción de 

niños para varias aves e pequenos mamíferos. Favorecen a xerminación de sementes. Son capaces de achegar a 

humidade suficiente para o seu desenvolvemento. Permiten o asentamento de plantas. A materia vexetal creada 

polo crecemento continuo de capas de musgos e hepáticas sobre as rochas e a cortiza de árbores, facilita o 

asentamento e crecemento de distintos tipos de plantas vasculares. Fixan o carbono atmosférico e liberan osíxeno. 

 

VIII.- DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLO PROXECTO EÓLICO ESCOIRAS 

E OS DEMAIS PARQUES XA INSTALADOS 

Existe unha afección severa para: 

GA27033052 MÁMOA DO CHAO DO MONTE.  

GA27033049 MÁMOA DE CHAO DAS MODIAS 1.  

GA27033050 MÁMOA DE CHAO DAS MODIAS 2.  

GA27033051 MÁMOA DE CHAO DAS MODIAS 3. 

Ermida de San Blas  

Mámoa da Cruz de Garamallo 2  

Mámoa da Cruz de Garamallo 3  

Mámoa da Cruz de Garamallo 4  

Mámoa do Chao do Navallo GA27033036  

O Castrillón GA27033014  

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. 

IX.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA E IRREVERSIBLE 

Prevese unha afección paisaxística severa e irreversible durante máis de trinta anos. O proxecto eólico Escoiras 

contribuiría a acrecentar a afección paisaxística de forma considerable. Sería máis conveniente que a empresa 

optase por recolocar os muíños noutros parques doutras áreas ou ben repontenciara outros xa en funcionamento. 



Desde o Alto da Gañidoira só se ven parques eólicos 

Desde o Alto da Curuxeira só se ven parques eólicos 

Desde o Alto do Xistral só se ven parques eólicos 

Desde calquer punto de Muras só se ven parques eólicos 

Desde o Mirador de Goía vense parques eólicos 

Desde o Alto de Pena da Cadela/Alto de Onsomar vense parques eólicos 

Desde a parroquia de Silán vense parques eólicos 

Desde o lugar de Escoiras vense parques eólicos 

Desde o Alto da Amosa vense parques eólicos 

Desde Cuadramón vense parques eólicos 

Toda a Serra do Xistral está inzada de parques eólicos 

Desde a Ruta Pena Abaladoira – Escouridal vense parques eólicos 

Indica a documentación do proxecto eólico Escoiras literalemente: 

La siguiente imagen muestra la cuenca visual desagregada para el conjunto de todos los elementos de la zona de 

estudio (15 km) que ascienden a un total de 1.960 elementos. 

Analizando mediante las herramientas de cálculo y análisis de capas ráster integrados en QGIS, se pone de manifiesto 

que, del total de infraestructuras existentes (1.960) sólo serán visibles desde un mismo punto del territorio un máximo 

de 671 elementos (este número máximo de elementos visibles se obtiene en el Alto de la Serra do Xistral. 

 

Existe unha afección severa e irreversible para as seguintes Áreas de Especial Interés Paisaxístico. A instalación masiva 
de parques eólicos elimina a funcionalidade paisaxística destas áreas, polo que cómpre non xerar nin acrecentar o 
Feísmo Paisaxístico: 
 

1. AEIP_11_11 Serra do Xistral 
2. AEIP_11_12 A Caxigueira-Fervenzas do Escuridal 
3. AEIP_03_01 Serra da Carba 
4. AEIP_03_02 Monseivane 
5. AEIP_11_13 Serra da Toxiza-Fragavella 
6. AEIP_11_10 Fraga da Carballeira 
7. AEIP_11_08 Fraga de Ambosore-Alto Sor 
8. AEIP_11_04 Fraga das Esqueiras 
9. AEIP_11_05 Río Landro 
10. AEIP_11_06 Pozo da Ferida 

 

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

xistral?langId=es_ES 

➢ A IMPORTANCIA ORNITOLÓXICA DA ÁREA DE IMPLANTACIÓN DO PROXECTO EÓLICO ESCOIRAS 

Subimos ata o alto da Pena da Capela —onde hai un repetidor de televisión— manténdonos moi atentos á 

vertixinosa estrada e á aparición de diferentes aves rapaces, como voitres leonados ou lagarteiros. Pequenas 

paradas hannos permitir observar a pica alpina. No alto da serra podemos deternos para espreitar os montes 

próximos. 

Despois de descender, continuamos por unha zona de montaña na que é posible observar esmerillóns en outono e 

inverno e mais voitres leonados. 

https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-do-xistral?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/onde-ver-aves-en-galicia/a-montana/serra-do-xistral?langId=es_ES


A lista de aves do Xistral é moi interesante. Destaca a presenza practicamente constante ao longo do ano de voitres 

leonados e dalgún voitre negro que se coa entre os seus curmáns. As turbeiras e amplas extensións abertas son o 

dominio da pica alpina e da laverca común. Nos piñeirais, hoxe en día moi naturalizados, podemos encontrar 

nidificando o esquivo verderolo serrano e o úbalo europeo. En época de pasos migratorios podemos observar 

ducias de pedreiros cincentos, mentres que no inverno poden aparecer a escribenta das neves e o esmerillón en 

calquera lugar. 

 

Abutre leonado na Serra do Xistral 

 



Vistas desde o Alto da Curuxeira. Xeración de Feísmo Paisaxístico 

 

 

Vistas desde o Alto do Xistral. Xeración de Feísmo Paisaxístico 

 

 

Vistas desde o “Balcón de Silán”. Xeración de Feísmo Paisaxístico 

 



 

Vistas desde Cuadramón. Xeración de Feísmo Paisaxístico e fragmaentación  

 

A beleza paisaxística da área de afección do proxecto 



 

A beleza paisaxística do lugar de afección do proxecto eólico Escoiras 

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

NATURAL E DA BIODIVERSIDADE 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos 
ecosistemas para o benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias económicas, 
sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, 
das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade 
xeolóxica e da paisaxe (…). 

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

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA:  

1.- O rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa e de construción, do estudo de impacto 

ambiental e do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de 
execución do parque eólico Escoiras, nos concellos de Muras e Ourol (expediente IN408A/2020/018), DOG Núm. 
235Martes, 13 de decembro de 2022. 

Existe unha afección ambiental severa pola proximidade da Rede Natura 2000 e a afección á necesaria coherencia 

desta. Non queda acreditado que o proxecto non vaia a ter unha afección irreversible sobre a Rede Natura 2000.  

Existe unha afección seria, severa e irreversible non só para a paisaxe, tamén para a descontextualización do rico 

patrimonio cultural da área de afección do proxecto. 

O elevado número de infraestruturas eólicas desvirtúa a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, 

itinerarios, lugares de especial interés paisaxístico, miradores e afecta de forma irreversible a conectividade 
ecolóxica.  



O proxecto eólico afecta de forma severa a afloramentos rochosos e a comunidades de briófitas. O proxecto afecta 
a especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas e a unha zona de relevante importancia 
ornitolóxica. 

2.- As Directrices Enerxéticas 2018-2020 de Galicia expoñen para a enerxía eólica unha potencia instalada en 2030 

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. 

Galicia supera en 2020 os obxetivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo 
final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica. 

3.- Non se permite o acceso á documentación ambiental da Subestación Colectora e das liñas de interconexión que 

incluso aos efectos dos impactos ambientais tramítanse como proxectos técnicos independentes.  

Mentras que a mercantil promotora dispón de toda a información, non ten a mesma oportunidade o público e as 
persoas afectadas, vulnerándose por tanto os principios de igualdade e contradicción do procedemento 

administrativo. Tampouco se permite o acceso aos principais informes sectoriais, xa que non foron obxecto de 

exposición ao público no trámite de información pública. Polo tanto, solicítase o acceso a estes e máis tendo en 

conta que o estudo de fauna preséntase como un estudo inicial. 

No presente caso a información ambiental preséntase fragmentada en proxectos independentes ou divididos 

artificiosamente, o que impide ao público a valoración conxunta e global da mesma, e por tanto dos impactos 

ambientais sinérxicos, aditivos e/ou acumulados. 

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. 

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. 

4.- Non 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. 

5.- 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 INTERCAMBIO XENÉTICO DAS ESPECIES SILVESTRES. 

6.- 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 constátase un rexeitamento social ao proxecto eólico Escoiras os demais parques 
eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de evacuación 

existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente por mor do interés 
dunha empresa as  paisaxes agrarias, culturais e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e 

polígonos eólicos que só benefician a empresas como é o presente caso. 

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

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

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

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
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Debera abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o 

público poidan participar na localización do proxecto eólico Escoiras 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. 

7.- A excesiva fragmentación dos ecosistemas e a falla de avaliación do impacto sobre o lobo ibérico afecta de forma 
severa ao seu hábitat, tendo en conta que o lobo atópase estritamente protexida. A corta de matogueira que se leva 
a cabo nas obras de construción dos parques afecta aos puntos de encame e puntos de encontro da especie. Tras 

a Orde TED/980/2021, do 20 de setembro, pola que se modifica o Anexo do Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, 

para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español 
de Especies Ameazadas, todas as poboacións de lobo (Canis lupus) están incluídos na “Listaxe de Especies 
Silvestres en Réxime de Protección Especial” recollido no Real Decreto 139/2011. 

Ademais da afección a especies catalogadas como vulnerables, existe unha afección severa a hábitas prioritarios e 

de interés comunitario. Existe a obriga de manter estes últimos nun estado de conservación favorable, o que é 

incompatible coa súa eliminación, como se prevé no caso do proxecto eólico Escoiras. 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. 

Existe a obriga legal de conservar os  hábitats de interese comunitario nun estado de conservación favorable, o que 

é incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

7.- A fragmentación excesiva dos hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolóxica e a necesaria 
permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, 

implica un risco e un prexuizo para a integridade do espazo e a conservación das especies.  

Por outra banda, a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 obriga a preservar non só a conectividade 

lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a conectividade ecolóxica transversal das brañas e 

lagoas ubicadas na área de afección do proxecto. 

A densidade das infraestruturas eólicas existentes 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. 

8.- 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 Escoiras e os parques eólicos en tramitación na área de afección destes. 

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. 
O desenvolvemento eólico non consigue axudar no desenvolvemento económico das comunidades rurais 
afectadas, mentres que o aproveitamento forestal que se ve ameazado co desenvolvemento eólico supon unha 

axuda económica importantísima nas economías familiares. 
Non debería argumentarse a necesidade de instalar parques eólicos en beneficio do medio ambiente perxudicando 
algo que actualmente está realizando de forma activa unha labor protectora do solo, da biodiversidade e ademais 
mitigando o cambio climático.  

A proliferación de parques eólicos nos municipios afectados e contorna, co conseguinte impacto paisaxístico e 
medio ambiental, inciden directamente nas posibles oportunidades dos municipios afectados para conseguir loitar 
contra o despoboamento rural.  
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Ninguén nin ningún poder público ou Administración ten 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, 
protexido polo Convenio europeo da 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.  

Neste caso debe considerarse a actividade eólica como un uso incompatible e prohibido en relación a capacidade 
de producción forestal e vocación tradicional dos terreos nos que se asientan as explotacións forestais e os 

prexuizos irreversibles para os humedais presentes e afectados polas infraestruturas do proxecto do parque eólico 
Escoiras e os parques eólicos asociados que afecta de forma significativa e irreversible á conectividade ecolóxica 

dos ecosistemas. 

9.- O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto do parque eólico Escoiras non permite valorar a 
importancia da zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable transcendental para coñecer o 

grao de facilidade ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as interrelacións da biodiversidade. 

Analizada a documentación ambiental das infraestruturas detéctase que a metodoloxía empregada non permitiu 
definir as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural da área xeográfica de implantación dos proxectos. 

Non se determinou o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de 

conectividade/criticidade. 

Non se estableceron as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural. Nesta relación un maior grao de 

criticidade conleva a un menor grao de conectividade ecolóxica estrutural. 

Á vista do elevado número de parques xa instalados e os que están a ser obxecto de tramitación debérase avaliar 
os impactos acumulados, sinérxicos e globais de todas as infraestruturas, e máis tendo en conta que non se está a 

facer un seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico de Galicia, e polo tanto non se dispoñen de datos ao 
respecto. 

Cómpre ter en conta que o actual Plan Sectorial eólico non foi obxecto de avaliación ambiental estratéxica nin está 

adaptado ao Convenio europeo da Paisaxe. Tampouco está a realizarse un seguimento ambiental do mesmo. 

10.--Por outra banda non se permite o acceso aos estudos de colisión e electrocución da avifauna actualizados dos 

que dispoña o órgano ambiental tanto con respecto aos parques eólicos como ás liñas de media e alta tensión e 

nos que se basean as mercantiles promotoras para facer as súas previsións, xa que logo, todo indica que desde a 
elaboración dun estudo realizado por Arcea no ano 2009 non se volveron a actualizar os datos, os estudos ou 

informes, pese a avalancha de parques eólicos e instalacións de evacuación que se están a tramitar. O mismo se 

pide en relación cos estudos de quirópteros. Solicítase acceso aos estudos de colisión e electrocución da avifauna 

actualizados dos que dispoña o órgano ambiental tanto con respecto aos parques eólicos como ás liñas de media 
e alta tensión e nos que se basean as mercantiles promotoras para facer as súas previsións. 

11.- Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica do 

proxecto e a súa afección á Rede Natura 2000 e ás aves en perigo de extinción e vulnerables.  

É necesario considerar ademais que a iluminación dos aeroxeradores presenta moitas outras problemáticas sociais, 

xerando molestias a distintos niveis á poboación circundante a nivel de saúde pública e conferindo á paisaxe «unha 

imaxe de desasosego». Doutra banda, organizacións de referencia como SEO/Birdlife alertaron que as luces e 

escintileos luminosos provenientes dos aeroxeradores alteran os ciclos naturais de moitos seres vivos durante o 

período nocturno e as súas pautas de comportamento ao modificar os seus ritmos circadianos, chegando a 

desorientar ás aves e certos anfibios nos seus procesos migratorios. 

Muras, 23 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.- ______________________ 

 

 


