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XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

Rúa Fernández Ladreda, 43-5º 

36003 Pontevedra 

 

Asunto: Alegacións á RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se 

someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo 

de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico, do parque eólico Toroña, situado nos concellos de 

Oia, Baiona, Tomiño e O Rosal, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/149), DOG Núm. 234, de 12 

de decembro de 2022. 

 

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

efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista da RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a 

información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto 

ambiental e o proxecto de interese autonómico, do parque eólico Toroña, situado nos concellos de Oia, Baiona, 

Tomiño e O Rosal, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/149), DOG Núm. 234, de 12 de decembro 

de 2022, por medio do presente escrito achega as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- O PROBLEMA DA LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO TOROÑA: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA 
SENSIBILIDADE AMBIENTAL E NA QUE NON SE RECOMENDA A INSTALACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS 

As infraestruturas do proxecto eólico Toroña coinciden con zonas de Máxima sensibilidade ambiental 

segundo a Clasificación de sensibilidade ambiental proporcionada pola Zonificación ambiental para enerxías 

renovables elaborada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Resolución de 30 de 

diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración 

ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 

2021). 

Según a información proporcionada por esta ferramenta, a maior parte das infraestruturas do proxecto eólico 

Toroña ubícanse en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa máxima sensibilidade 

ambiental. 
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Vértice 8 da poligonal do proxecto eólico Toroña 

Coordenadas UTM (H29 ETRS89) 

 

Vértice 6 da poligonal do proxecto eólico Toroña 

Coordenadas UTM (H29 ETRS89) 
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Vértice 5 da poligonal do proxecto eólico Toroña 

Coordenadas UTM (H29 ETRS89) 

 

Vértice 4 da poligonal do proxecto eólico Toroña 

Coordenadas UTM (H29 ETRS89) 

 

Vértice 2 da poligonal do proxecto eólico Toroña 

Coordenadas UTM (H29 ETRS89) 

 

➢ 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. 
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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 paisaxística severa sobre a Rede Natura 2000 

II.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO TOROÑA 

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. 

III.- AFECCIÓN SEVERA A HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

3110.- Augas oligotrofas cun contido de minerais moi baixo das chairas arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

3150.- Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamiono Hydrocharition. 

3260.- Ríos, de pisos de planicie a montano con Vexetación de Ranunculion fluitans e de Callitricho – Batrachion. 

4020*. - Brezais húmidos atlántico de zonas tépedas con Erica tetralix e Erica ciliaris. 

4030.- Brezais secos europeos. 

4090.- Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga. 

91EO*. – Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Indica a documentación ambiental do proxecto eólico Toroña: 
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Una parte de las infraestructuras del parque eólico se encuentran ubicadas sobre formaciones catalogadas como 
hábitats de Interés Comunitario, por la Directiva 97/62/C, brezales secos, código 4030, que aparecen representados en 
la zona, con un grado de conservación medio, ya que la zona está muy antropizada y ha sido objeto de numerosas 

repoblaciones forestales, presentes actualmente en diferente turno de corta. Parte de las zanjas proyectadas para la 

evacuación de la energía generada por los dos aerogeneradores ubicados al norte, se situarían sobre hábitats de 

Brezales húmedos atlánticos, código 4020, catalogado como prioritario y que presenta un grado de conservación 
medio y ocupación bajo, debido principalmente al ganado suelto existente en el área (caballos y cabras, 

principalmente). 
 

Existe por tanto unha afección severa para hábitats prioritarios e de interés comunitario. E esta afección resultaría 
irreversible ao preverse a súa eliminación como consecuencia das infraestruturas do parque. 
 

 
Imaxe do proxecto eólico Toroña. A afección aos hábitats non é cuestión baladí e esta estímase como 

irreversible e permanente. 

 

Ademais en relación á avifauna o proxecto prevé afeccións severas. Así a documentación ambiental do proxecto 

eólico Toroña caracteriza á área xeográfica onde se prevé desarrollar o proxecto como de sensibilidade alta ou moi 
alta, en consoancia coa zonificación ambiental establecida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto 

Demográfico:  
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IV.- AFECCIÓN SEVERA AS BRIÓFITAS E A AFLORAMENTOS ROCHOSOS.  

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

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

As briófitas 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 6onstrucción 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. 

Non se avalía a importante comunidade de brióficas afectadas polo proxecto eólico. 

V.- AFECCIÓN SEVERA E IRREVERSIBLE A ESPECIES CATALOGADAS 

 AFECCIÓN SEVERA A ESPECIES FLORÍSTICAS AMEAZADAS 
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Dryopteris  guanchica,  Euphorbia  uliginosa,  Hymenophyllum tunbrigense,  Isoetes  fluitans,  Woodwardia  

radicans, Rumex rupestris, Iberis procumbens subsp. Procumbens, Linaria polygalifolia subsp. Aguillonensis, 

Narcissus bulbocodium, Narcissus cyclamineus, Narcissus triandrus, Narcissus triandrus subsp. triandrus , 

Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica, Centaurea nigra subsp. Rivularis…etc. 

 AFECCIÓN SEVERA A AVIFAUNA CATALOGADA E EN PERIGO DE EXTINCIÓN 

4 especies catalogadas como “Vulnerable”: 1 anfibio (Chioglossa lusitanica), 2 mamíferos (Rhinolophus 

ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros) e 1 ave (Streptopelia turtur). En perigo de extinción: Milvus milvus. 

Especies de interés comunitario que requiren protección estricta: 

▪ Discoglossus galganoi 

▪ Chioglossa lusitánica 

▪ Lacerta schreiberi 

▪ Canis lupus 

▪ Lutra lutra 

Especies estrictamente protexidas: 

▪ Bufo calamita 

▪ Alytes obstetricans 

▪ Hyla arborea 

▪ Rana ibérica 

▪ Triturus marmoratus 

▪ Coronella austriaca 

▪ Felis silvestris 

Especies que deben ser obxecto de medidas especiais de conservación do hábitat:   

▪ Chondrostoma arcasii 

▪ Chondrostoma duriense 

▪ Petromyzon marinus 

▪ Rhinolophus ferrumequinum 

▪ Rhinolophus hipposideros 

Outras especies de interés comunitario: 

▪ Rana perezi 

▪ Rana temporaria 

▪ Martes martes 

▪ Mustela putorius 

▪ Genetta genetta 

▪ Lullula arborea 

▪ Caprimulgus europaeus 

▪ Falco peregrinus 

▪ Lanius collurio 

▪ Sylvia undata 

Con respecto ás especies en perigo de extinción cómpre ter en conta que a: 
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 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. 
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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 PREVISTAS. 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. 
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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 Toroña 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.- Documentación do proxecto eólico Toroña en lingua non oficial, polo que é imposible avaliar o impacto 
ambiental dos aeroxeradores. 

Anexo 2 Información adicional Aerogenerador Developer Package SG 4.7-155 
Deberan someter a exposición pública de novo a documentación toda en lingua oficial da Comunidade autónoma 
de Galicia. 

 

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

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

IX.- AFECCIÓN SIGNIFICATIVA, SEVERA E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA A PAISAXE E Á BIODIVERSIDADE. 

INCREMENTO DO FEÍSMO PAISAXÍSTICO E AFECCIÓN SEVERA AO TURISMO E Á HOSTALERÍA. 

O 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. O 

parque proxectado 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.  

Ao redor de 1.500  garranos, a raza autóctona por excelencia, desenvolven unha fundamental función ecolóxica á 

que se suma a súa importancia cultural e etnográfica, algo a ter en conta tamén pois falamos dunha zona con 

valores patrimoniais destacables como constatan os xacementos arqueolóxicos, moitos deles catalogados pero 

outros aínda por descubrir. Todo iso veríase afectado  irreversiblemente polo parque eólico e as súas 

infraestruturas complementarias. No seu día, polos valores naturais e culturais sinalados, propúxose que Serra dá 

Groba fose declarada lugar de interese comunitario (LIC ES1140018) pois cumpre con fartura os criterios e 

indicadores para merecer a súa protección. Esta proposta foi arquivada nun caixón, e aí segue esperando. 

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 Pedrada, Alto da Groba, Baiona, A Pedrosa, A Ramallosa, Outeiro da Cheira, Castelo de Torroña, Capela de San 

Cibrao, Mirador do Cortelliño, Sendeiro das Greas, Os Buracos dos Mouros, A Boca da Groba, Corno Ladredo, Os 

Muros, regato da Gata, Pedra do Acordo, Campo da Groba, Cova da Moura, Foxo Pedriño, A Granxa, Alto do Mato, 

Campo do Ceno, Os Covellos…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, 



11 
 

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

preceptiva licencia social. 

A importancia secular dos montes da Groba e a Paisaxe 

Estes montes foron hai moitos séculos o centro do territorio de Turonium, antiga provincia ou condado de orixes 

incertas. Hai quen asegura o seu pasado galaico. Outros afirman que sería un territorio xa romano e por último dise 

que podería ser unha provincia dos  suevos. Na serra da Groba quedan vestixios de calzadas, castelos como o de  

Chavella ou de  Lousado, mámoas e restos de antigas vivendas e poboados seculares. 

As cotas máis altas exceden os 600  m, como o Monte  Lousado, o Alto dá Groba ou A  Pedra dá Gata. Polo oeste 

linda co Océano Atlántico, formando unha agreste costa rochosa con montañas case a pé de mar dunha elevación 

de máis de 500 metros. Desde todos estes altos obteremos unhas panorámicas impresionantes, cunha gran visión 

de todo o sur da provincia de Pontevedra. Ao leste linda coa Serra  do  Argallo, ao Sur coa Guarda e ao norte con 

Baiona. 

Destacar a presenza de grandes  crestóns rochosos e afloramentos graníticos que definen unha paisaxe moi 

característica e que, desde o punto de vista do patrimonio cultural, relaciónanse con este na presenza de cruces de 

termo gravadas sobre os mesmos, xa que serven de elementos  delimitadores do espazo administrativo en épocas 

históricas. Os parques eólicos descontextualizan todo este patrimonio cultural estreitamento vencellado ao 

territorio e á paisaxe. A Serra da Groba está constituída por abondantes valgadiñas con auga abundante e pastos 

naturais. A panorámica a máis de 500 metros de altura é impactante. Desde O  Cortelliño en Belesar, Baiona, 

pódense observar polo menos tres rías en días claros ou o que é o mesmo: unha distancia de 50 quilómetros de 

longo. 

Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de 

afección do proxecto tan agresivos como os parques eólicos: 

Cabe sinalar que os parques eólicos de nova solicitude Torroña I e Toroña evacuarán a enerxía producida á 

Subestación  Barrantes, incluída neste proxecto, con todo non se someten a avaliación ambiental conxunta a pesar 

de que as infraestruturas gardan conexión entre elas, o que pode dar lugar a unha tramitación ambiental en fraude 

de lei ao  substraer da participación pública a avaliación ambiental global da totalidade do proxecto industrial. 

- Parque eólico Serra  do  Galiñeiro (13 aeroxeradores). 

- Parque eólico Torroña I (4 aeroxeradores e 1 torre meteorolóxica). 

- Parque eólico Toroña (5 aeroxeradores). 

- Parque eólico Toroña (5 aeroxeradores, 1 torre meteorolóxica e subestación). 

- Parque eólico Roseira (2 aeroxeradores, 1 torre meteorolóxica e subestación). 

Liñas de Alta Tensión: 

liña de evacuación proxectada para a conexión da Subestación  Barrantes con liña xa existente 

“Gondomar – O Rosal 132 kV”. 

Segundo a información cartográfica dispoñible recollida do Plan Básico Autonómico de Galicia, actualizado por 

Resolución  do 25/05/2020 dá Dirección  Xeral de Ordenación  do Territorio e Urbanismo, (DOG 15.06.2020), 

identificáronse un total de 12,6 km de liñas eléctricas dentro deste ámbito, que presentan un ancho de rúa variable 

entre 20 m. e 30 m. sendo a superficie total ocupada de 31,51 ha. 

Existe unha transformación paisaxística non amparada legalmente. Non existe licencia social nin se pediu a opinión 

da cidadanía ao respecto. Existe un impacto paisaxístico brutal no Parador de Baiona, ponte románica da 
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Ramallosa, praia de Sta. Marta, O Cortelliño, Outeiro da Chaira, Capela de San Cibrán, Mirador de Pedrada, Castelo 

de Torroña … 

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 poligonales. 

X.- AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA OS CURROS E OS  CABALOS DE MONTE A GROBA.  

UNHA TRADICIÓN SECULAR. 

A Serra dá Groba  é uns dos lugares onde aínda se celebran os curros ou rapa dás  bestas, unha das máis vistosas 

celebracións ancestrais galegas. Alí márcanse cada ano os miles de cabalos salvaxes que campan nas ladeiras da 

serra da Groba. Aínda que viven libremente, os cabalos pertencen ás comunidades veciñais de montes. 

A día de hoxe corren pola Groba 1.300 cabalos salvaxes ou, como os chaman no lugar,  garranos ou burricanas. Non 

son domésticos, pero pertencen a 80 membros da asociación de gandeiros da Serra dá Groba. Aínda que pareza 

paradoxal, ser salvaxes e ter dono salvoulles de desaparecer. Polo menos ata o de agora. 

O día grande desta festa é o domingo. Ese día, a media mañá, os  gandeiros e as gandeiras baixan ás mandas de 

cabalos desde o monte cara ao curro (o curral). Unha vez aquí sepárase aos animais para marcalos. Para iso, os  

bestalleiros abalánzanse sobre eles e derrúbanos: os poldros nados durante o ano márcanse cun ferro candente e 

ás eguas córtanselles as  crines. As eguas preñadas, as crías e os cabalos vendidos ou destinados a traballar en 

labores agrícolas condúcense a outros curros. 

https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-

metros/20211016233715870166.html 

https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280394934 

https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--

o69757 

https://www.campogalego.es/el-resurgir-del-caballo-gallego-como-gestor-del-monte/ 

➢ A IMPORTANCIA DOS CURROS E DOS CABALOS SALVAES DA SERRA DA GROBA. A IMPORTANCIA DO 

PATRIMONIO PAISAXÍSTICO E INMATERIAL 

https://youtu.be/LHMjjjr6Lg8 

https://youtu.be/qYO3v6eo28o 

XI.-AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA AS ÁREAS DE INTERÉS PAISAXÍSTICO (AEIP). 

ELIMINACIÓN DA FUNCIONALIDADE PAISAXÍSTICA DESTAS.

1. AEIP_06_15 Muiños do Folón e do Picón  

2. AEIP_06_14 Chan da Valga  

3. AEIP_06_13 Corroubelo  

4. AEIP_06_09 Serra da Groba  

5. AEIP_06_10 Montes do Facho e Tetón  

6. AEIP_06_12 Gándaras de Budiño  

7. AEIP_06_11 Monte Aloia  

8. AEIP_08_20 Serra do Galiñeiro  

9. AEIP_08_21 Devesa da Costa  

https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-metros/20211016233715870166.html
https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-metros/20211016233715870166.html
https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280394934
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--o69757
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--o69757
https://www.campogalego.es/el-resurgir-del-caballo-gallego-como-gestor-del-monte/
https://youtu.be/LHMjjjr6Lg8
https://youtu.be/qYO3v6eo28o


 
 

10. AEIP_08_19 O Monte Alba  

11. AEIP_08_22 Pego Negro  

12. EIP Cabo Silleiro  

13. EIP Alto do Castelo  

14. EIP Cantís de Percebelleira  

15. EIP Monteferro e Illas Estelas  

16. EIP Illas Cíes  

17. EPIN Sobreiras do Faro 

https://www.concellodeoia.es/que-facer-10-plans/ 

A paisaxe de Oia está dominada polos fortes contrastes entre a costa e a montaña. Nas terras de interior, dominadas 

polas serras da Groba e do Argallo, podes atopar núcleos rurais tradicionais como A Portela, os restos dos castelos 

de Torroña e o do Alto da Pedrada e enclaves de valor arqueolóxico como o petróglifo de Pedra Escrita. 

Nas zonas de interior tamén atoparás contornas fluviais para relaxarte en plena natureza, como o da área recreativa 

do Pozo do Arco, en Burgueira, e as pozas de Loureza. De visita obrigada son os curros, que podes atopar na Valga 

e en Torroña. 

Na Valga podes aproveitar para observar as turbeiras, de gran valor medioambiental, e dar un paseo ata Chavella, 

un enclave da Idade do Ferro que ademais é un excelente miradoiro ao Atlántico e á contorna do Mosteiro. Moi preto 

deste lugar atoparás a que foi a primeira casa forestal de Galicia (Santa María de Oia). 

Unha delgada liña do horizonte separa o ceo do mar en Oia. Cada tardiña, o solpor desprega unha luminosa gama 

de cores alaranxados e rosáceos que fan que cada atardecer sexa único. 

A hora do luscofusco nesta zona é, sen dúbida, unha das máis máxicas de Galicia, así que un lugar de lenda como o 

castro de Cano dos Mouros pode ser un bo punto desde o que despedir o día. Disque na rocha coñecida como a 

Cadeira do Rei Sol sentaba cada tardiña un monarca da antigüidade para contemplar o solpor… 

Outros “balcóns” ao Atlántico son os miradoiros da Cabeciña e da Pedreira e, en altitudes algo máis elevadas, As 

Penizas e Chavella (dous lugares ben coñecidos polos afeccionados ao parapente). 

Nun percorrido pola Ruta Máxica ou pola Ruta do Mosteiro podes observar os petróglifos que hai na Cabeciña, A 

Pousadela, Outeiros do Morouzo, a zona do río Vilar (petróglifo de Auga dos Cebros) e A Pedreira; todos eles 

orientados cara o Atlántico. Pero tamén nas terras de interior existen mostras de arte rupestre: entre elas destaca 

o gravado de Pedra Escrita, con forma de labirinto. 

Este concello é a Costa dos Castros e, nese sentido, tan só na franxa costeira do municipio (uns 18 km) coñécense 

unha ducia destes asentamentos, típicos da Idade do Ferro. 

A Cabeciña, Cano dos Mouros e Chavella destacan especialmente na paisaxe e presentan murallas pétreas de gran 

monumentalidade. 

Ruta Máxica de Oia 

https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-maxica-de-oia/ 

Ruta do Mosteiro 

https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-do-mosteiro/ 

https://portal.concellodorosal.es/turismo-no-rosal/ 

Un dos principais elementos de valor paisaxístico son os roteiros de sendeirismo e as vías do camiño de Santiago, 

Camiño Portugués da Costa. 

https://www.concellodeoia.es/que-facer-10-plans/
https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-maxica-de-oia/
https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-do-mosteiro/
https://portal.concellodorosal.es/turismo-no-rosal/


 
 

O proxecto eólico afecta alomenos a 38 roteiros. Destaca a particular afección ao carreiro GR 58 Sendeiro dás Greas, 

cuxo trazado discorre xunto á zona de aeroxeradores; e o carreiro local “Doas e Borreiros e o De San Cibrán a 

Abrolido, que discorre no seu maior parte nunha zona próxima ao proxectado parque eólico e con alta visibilidade. 

https://arqueotrip.com/oia-costa-dos-castros/ 

https://www.concellodeoia.es/curros/ 

https://www.guiarepsol.com/es/fichas/localidad/oia-5130/ 

https://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/generar-folleto/-/pdf/rec/280379587 

 Afección severa e irreversible para Miradoiros e lugares de interés turístico como: 

1. Mirador do Campo do Couto 

2. Mirador do Cortelliño 

3. Mirador do Niño do Corvo 

4. Mirador de San Antoniño 

5. Curro de San Cibrán 

6. Curro de Mougás 

7. Curro de Valga 

8. Curro de Torroña 

9. Pozas de Mougás 

10. Pozas do río da Cal 

11. Pozas Pesqueira 

12. Fervenza do río Cal 

13. Muíños do Calán 

14. Alto da Groba 

15. Foxo do Lobo do Pedriño 

16. Sobreiras do Faro 

17. A Cabeciña 

18. Alto de Corroubelo 

19. Parque de Torroña 

20. Cruce de Sobreiras 

21. Monte de Valga 

22. Pozas de Lourenza 

23. Área recreativa Pozo do Arco 

24. Pozas do río Tamuxe 

25. Pozo do Arco 

26. Pedra do Acordo 

27. Cruceiro de Merelle 

28. Roteiro das Pozas de Mougás 

29. Roteiro das Sobreiras do Faro 

30. Mosteiro de Sta. María de Oia 

31. Alto do Casrrolo 

32. Alto da Poza 

33. Alto do Castro 

34. Alto do Carrolo 

35. Alto dos Olleiros 

36. Alto do Picouto 

37. Alto do Facho 

38. Alto da Oliveira 

39. Alto da Nueira 

40. Alto da Groba 

41. Fariño 

42. Poza dos Corvas 

43. Ermida de San Sebastián 

44. Pedra Lan 

45. Castelo do Monte Lousado 

46. Labirinto do Monte Lousado 

47. Cruceiro de Merelle 

48. Ruta do Mosteiro de Oia 

49. Arrabal 

50. A Estrada Vella, a Casa da Culpa e as Orelludas 

51. Porto de Mougás 

52. Cabo Silleiro 

53. Punta Centinela 

54. Casa da Culpa 

55. As Orelludas 

56. Muíños do Folón e do Picón. 

57. Sendeiro de Pescadores. 

58. Área recreativa das Aceñas. 

59. Área recreativa do Tamuxe (Porto Vello). 

60. Área recreativa de San Miguel (Igrexa). 

61. Petróglifos de Ghorghalado. 

62. Ermida e sepulcros antropomorfos de San 

Vicente de Marzán. 

63. Ermida da Madalena. 

64. Área recreativa de San Miguel (Igrexa). 

65. Ruta dos Muíños do Folón e do Picón. 

66. Sendeiro de Pescadores. 

67. Miradoiro do Niño do Corvo. 

68. Ermida e sobreiras da Madalena. 

https://arqueotrip.com/oia-costa-dos-castros/
https://www.concellodeoia.es/curros/
https://www.guiarepsol.com/es/fichas/localidad/oia-5130/
https://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/generar-folleto/-/pdf/rec/280379587


 
 

69. Miradoiro da Cruz da Portela-San Vicente. 

70. Muíños do Folón e do Picón. 

 

 

A beleza paisaxística é incuestionable 
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Queremos garañóns na liña do litoral e non eólicos 

 



 
 

 

 

XII.- AFECCIÓN SEVERA A ITINERARIOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL E ÁS PAISAXES. AFECCIÓN SEVERA AO 

TURISMO E Á HOSTALERÍA. AFECCIÓN SEVERA AO CAMIÑO DE SANTIAGO. 

Un dos principais elementos de valor paisaxístico son os roteiros de sendeirismo e as vías do camiño de Santiago, 

Camiño Portugués da Costa. 

O proxecto eólico afecta alomenos a 38 roteiros. Destaca a particular afección ao carreiro  GR 58  Sendeiro dás  

Greas, cuxo trazado discorre xunto á zona de aeroxeradores; e o carreiro local “Doas e  Borreiros e o de  De San 

Cibrán a  Abrolido, que discorre no seu maior parte nunha zona próxima ao proxectado parque eólico e con alta 

visibilidade. 

O impacto paisaxística dos 10 aeroxeradores do proxecto eólico Toroña é incluso máis severo que o dos proxectos 

eólicos con declaración de impacto ambiental desfavorable como é o parque eólico Allbariño I e o parque eólico 

Merendón. 

Nome do Proxecto Promotor Concello 

Parque eólico Albariño I (retramitación) Ceólica Hispania, S.L.U. Baiona; Oia; Tomiño 

Parque eólico Merendón (retramitación) Tiraventos, S.L. Oia; Rosal, O 

 

▪ Na Declaración de impacto ambiental do proxecto eólico Merendón indícase literalmente: 

Nun terceiro e último informe, o IET reitera o xa expresado nos anteriores informes e achega unha serie de aclaracións 

e especificacións en relación cos argumentos do promotor, concretamente os seguintes: 

•Na documentación achegada non existe referencia a un prazo de tempo no que os aeroxeradores estarán presentes 
na paisaxe, e polo tanto, pode cualificarse como indefinido. 

•O IET cualifica o impacto como irreversible, xa que en relación coa percepción da paisaxe, falar de décadas de 
funcionamento do parque eólico implica que xeracións enteiras só poderían percibir a paisaxe coa presenza 
dominante dos aeroxeradores. Engade que o termo de irreversible debe tamén de entenderse no sentido de que o 

impacto non é susceptible de ningunha medida correctora durante un prolongado período de tempo. 



 
 

•Asemade, explica que o impacto o adxectiva como crítico porque, ademais da súa irreversibilidade, ten en conta os 
valores paisaxísticos concretos e específicos do lugar onde se desenvolve o parque eólico. 

Finaliza lembrando que as conclusións dos seus informes pretenden presentar e ofrecer elementos de xuízo para que 

o órgano substantivo, e no seu caso o órgano ambiental, os integren na valoración conxunta que lles corresponde 

realizar, e reitera que, no caso do parque eólico Merendón, os seus informes poñen en evidencia que este proxecto 
pode producir un impacto negativo moi intenso (nese sentido, crítico) sobre os valores da paisaxe do lugar, sen que se 
aprecie ningunha posibilidade de que se poidan adoptar medidas correctoras que o mitiguen. 

Finalmente, argumenta que a implantación do parque eólico, tendo en conta as dimensións, deseño e cor dos 
aeroxeradores, ao carón da AEIP Chan da Valga e nun ámbito costeiro de gran valor panorámico e paisaxístico, suporía 
introducir uns elementos que contrastarían frontalmente cos elementos conformadores da paisaxe onde se 

instalarán, adquirindo un evidente e predominante protagonismo nas vistas panorámicas, que quedarían 

transformadas de forma irreversible durante un período de tempo que, baseándose na documentación, o instituto 
cualifica de indefinido. Con todo, conclúe que o proxecto producirá uns impactos críticos sobre a paisaxe que 
alterarían de forma irreversible os valores das AEIP máis afectadas, sen que tales efectos poidan mitigarse con ningún 
tipo de medida correctora. 

Na Declaración de impacto ambiental do proxecto eólico Albariño I indícase literalmente: 

 En canto aos informes, cabe destacar o contido dos seguintes: 

- O Instituto de Estudos do Territorio (IET) emite un informe no que, tras recoller o marco legal, efectúa unha breve 

descrición do proxecto e do contido do EsIA. Describe logo as características da paisaxe afectada, indicando entre 

outras cuestións que o proxecto se sitúa sobre a área de especial interese paisaxístico (AEIP) Serra da Groba, agás a 
SET e o edificio de control. A 1,7 km atópase a AEIP Devesa da Costa, a 6,4 km a de Montes do Facho e Tetón, a 4,4 km 

a AEIP Corroubelo e a 5,1 a de Chan da Valga. Dentro da propia AEIP Serra da Groba atópase o miradoiro Monte da 
Groba, a escasos 80 m dun dos aeroxeradores. Destaca que os aeroxeradores sitúanse en ámbitos de visibilidade alta 

ou moi alta desde as zonas de maior potencial de vistas da contorna segundo o Catálogo das paisaxes de Galicia. Da 

análise do estudo de impacto e integración paisaxística (EIIP) e do estudo de sinerxias incluídos no EsIA pódese concluir 
que a afección visual á AEIP Serra da Groba é do 90%, e ás outras mencionadas, do 87%, 67%, 89% e 85% 

respectivamente, que chega ao 100% en tres delas tendo en conta o estudo de sinerxias. O EIIP cualifica o impacto 
sobre a paisaxe de moderado, sinalando o IET que esa valoración e as medidas preventivas propostas non resultan 

coherentes coas análises realizadas. 

Rematando xa o informe, indica que en base á documentación achegada constátase un forte impacto sobre as Áreas 

de especial interese paisaxístico Serra da Groba, Corroubelo e Chan da Valga, que resulta crítico toda vez que nesta 

zona do territorio os aeroxeradores constitúen elementos novos na paisaxe, diminuíndo drasticamente o valor estético 
e panorámico das citadas AEIP. As medidas preventivas e correctoras propostas (centradas na procura de minorar os 
impactos sobre o solo no referente á vexetación e á erosión e nos labores de revexetación) non abondan para reducir 

ou evitar o dito impacto. Conclúe o Instituto que o proxecto producirá uns impactos críticos sobre a paisaxe, que 
alterarían de forma irreversible os valores das AEIP máis afectadas, sen que tales efectos poidan mitigarse con ningún 

tipo de medida correctora. 

Polo tanto, en coherencia co determinado polo IET nas declaracións de impacto ambiental referenciadas e tendo 

en conta o impacto paisaxístico xerado polo proxecto eólico Toroña sobre a paisaxe da Serra da Groba e o litoral, 

en consecuencia debera ser rexeitado. 

XIII.- 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. 

• Parque Nacional Marítimo Terrestre dás  Illas Atlánticas. 



 
 

• Parque Natural e  ZEC Monte Aloia. 

•  ZEC A Ramallosa. 

•  ZEC  Illas Ronseis. 

•  ZEC e  ZEPA  Illas Cíes. 

•  ZEC e  ZEPA Esteiro  do Miño. 

•  ZEC Gándaras de Budiño. 

•  ENIL Ecosistema dunar  Praia América-Panxón. 

•  EPIN  Sobreiras  do Faro. 

Cómpre lembrar que a Serra da Groba fora proposta pola relevancia dos seus valores naturais para a ampliación da 

Rede Natura 2000. En coherencia con esta debera rexeitarse o proxecto. Véxase: 

ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter 

á participación do público a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. DOG Núm. 1, de 2 de xaneiro 

de 2012. 

Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia 2011 Anexo-II Cartografía dos novos LIC. 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-

web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf 

 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf


 
 

XIV.- IMPACTOS SIGNIFICATIVOS E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA O EPIN SOBREIRAS DO FARO. Afección 

ambiental e paisaxística severa e irreversible. Fragmentación de hábitats e perda de biodiversidade. Perda 

da conectividade ecolóxica.  

Decreto 222/2010, do 23 de decembro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo privado de interese 

natural Sobreiras do Faro. 

Indica este Decreto que: 

“4. A declaración do EPIN Sobreiras do Faro establécese coa finalidade de crear un réxime de protección deste espazo 

natural mediante directrices de xestión axeitadas, harmonizándoo co exercicio das competencias da Administración 

propias do monte en convenio; co exercicio dos dereitos privados; co goce e visita do espazo natural, o estudo e 

contemplación dos seus valores, o aproveitamento ordenado das súas producións e demais actividades que se 

executen dentro del. Neste contexto o plan de conservación ten como obxectivos xerais: a) Como obxectivo prioritario, 

manter e mellorar a integridade dos valores xeomorfolóxicos, hidrolóxicos, biolóxicos e histórico-culturais do EPIN e 

os servizos ecosistémicos que estes prestan á sociedade. b) Garantir a persistencia dos recursos xenéticos máis 

significativos, especialmente aqueles que están considerados como endemismos, comunidades singulares ou 

especies sometidas a algún grao de ameaza..”. 

“Artigo 18º.-Paisaxe. -O EPIN Sobreiras do Faro conta cunha paisaxe rica e diversa, cuxos valores como conxunto 

paisaxístico e natural o fan merecente dunha xestión acorde coa súa conservación, polo menos do seu estado actual, 

para asegurar o mantemento deste recurso. -Preservarase a integridade da paisaxe como un recurso natural máis, 

mantendo un equilibrio sustentado entre os seus aproveitamentos e usos e o medio que o constitúe. -Procurarase 

evitar a introdución de calquera elemento artificial que altere a paisaxe natural ou desfigure as súas formas e 

perspectivas modificando o seu valor estético. Os elementos construtivos, sinalización (publicidade, información, 

interpretación, etc.) ou calquera outro que se xere como consecuencia da xestión do EPIN deberán integrarse no medio 

natural onde se sitúen, de maneira que causen o mínimo impacto visual. -Procurarase a mellora da calidade visual do 

EPIN, adoptando, se for o caso, as medidas necesarias para eliminar ou minimizar os impactos paisaxísticos existentes. 

-Limitaranse de forma efectiva todas aquelas actuacións que alteren dalgunha forma o valor paisaxístico do medio 

natural”. 

Pois resulta que o parque eólico proxectado Albariño I incide visualmente no EPIN Sobreiras do Faro e presenta 

unha afección paisaxística severa e irreversible en canto que empeora a súa calidade paisaxística, pero ademáis, as 

infraestruturas eólicas afectan de forma irreversible á conectividade econolóxica entre este espazo protexido e a 

Serra da Groba. 

➢ Existe afección paisaxística severa e irreversible para: 

1. Cunninghamia do Pazo 

de Gondomar 

2. Piñeiros mansos do 

Rosal 

3. BIC Castelo da 

Concepción 

4. BIC Castelo de Torroña 

5. BIC Catedral de Tui 

6. BIC Fortaleza de Monte 

Galiñeiro  

7. BIC Gravado rupestre 

"Monte de San 

Antoniño" 

8. BIC Gravado rupestre 

"Monte Galiaeiro" 

9. BIC Gravado rupestre 

"Coto dos Mouros" 

10. BIC Gravado rupestre 

Monte do Trarrastal: 

"Outeiro das campanas" 

11. BIC Pazo de Cadaval - 

Urzaiz  

12. BIC Pazo de Nigrán ou de 

Cea  

13. BIC Restos da igrexa 

visigitica de Panxón 

14. BIC Torre de Méndez  

15. BIC Torre de Tebra 

16. Castelo Militar de Goián 

17. Castelo Monterreal  

18. Torre de Tebra 

19. Casa de Plas o de Arias  

20. Casa Florida o Torres 

Brancas  

21. Pazo Abacial de Nigrán  

22. Pazo da Touza o Torre de 

Touza 

23. Pazo de Barreiro  

24. Pazo de Brito  



 
 

25. Pazo de Cadaval Urzaiz  

26. Pazo de Cea  

27. Pazo de Lamelas  

28. Pazo de Sabaras  

29. Pazo de Tebra 

30. Pazo-Casa de Cadaval  

31. Pazo-Casa Forte dos 

Correa ou Torre de Goián 

32. Torre de Méndez  

33. Mirador A Cabeciña 

34. Mirador Caseta forestal 

de Mougás  

35. Mirador Castro Chavella  

36. Miradoiro de O Viso  

37. Miradoiro de San 

Antonio  

38. Miradoiro do Monte do 

Castro (Chandebrito) 

39. Miradoiro do Monte dos 

Outeiros 

40. Miradoiro dos Mouros 

(Monte Castelo) 

41. Miradoiro Casa Forestal 

Mougás-Outeiro da 

Cheira 

42. Miradoiro Monte A Groba  

43. Miradoiro Monte Aloia  

44. Miradoiro Monte Cepudo  

45. Miradoiro Monte do 

Facho  

46. Miradoiro Monte dos 

Pozos  

47. Miradoiro Monte Torroso 

48. Miradoiro Monteferro  

49. Miradoiro Niño do Corvo  

50. Miradoiro O Cortelliño  

51. Miradoiro Pedra da Gata  

52. Miradoiro Santa Marta 

53. Miradoiro Virxe da Rocha 

54. Igrexa A Ramallosa (San 

Pedro)  

55. Igrexa Amorín (San Xoán) 

56. Igrexa Baíña  

57. Igrexa Baredo (Santa 

María)  

58. Igrexa Barrantes (San 

Vicente) 

59. Igrexa Belesar (San 

Lourenzo)  

60. Igrexa Borreiros (San 

Martiño)  

61. Igrexa Burgueira (San 

Pedro) 

62. Igrexa Camos (Santa 

Baia)  

63. Igrexa Chandebrito (San 

Xosé)  

64. Igrexa Currás (San 

Martiño) 

65. Igrexa Forcadela (San 

Pedro)  

66. Igrexa Goián (San 

Cristovo) 

67. Igrexa Gondomar (San 

Bieito)  

68. Igrexa Loureza (San 

Mamede) 

69. Igrexa Maiufe (San 

Vicente)  

70. Igrexa Morgadáns 

(Santiago)  

71. Igrexa Mougás (Santa 

Uxía)  

72. Igrexa Nigrán (San Fiz)  

73. Igrexa O Rosal (Santa 

Mariña) 

74. Igrexa Oia (San Miguel)  

75. Igrexa Panxón (San 

Xoán)  

76. Igrexa Peitieiros (San 

Miguel)  

77. Igrexa Piñeiro (San 

Salvador) 

78. Igrexa Pinzás (Santa 

María)  

79. Igrexa Priegue (San 

Mamede)  

80. Igrexa Saiáns (San Xurxo)  

81. Igrexa San Salvador de 

Tebra (San Salvador) 

82. Igrexa Santa Cristina da 

Ramallosa (Santa 

Cristina) 

83. Igrexa Sobrada (San 

Salvador)  

84. Igrexa Tebra (Santa 

María) 

85. Igrexa Tui (O Sagrario) 

86. Igrexa Vilaza (Santa 

María)  

87. Igrexa Vincios (Santa 

Mariña) 



 
 

XV.- 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:  

Non existe un estudo hidrolóxico serio e rigoroso que analice os caudais dos cauces nin valore a calidade das augas. 

Tampouco existe un estudo hidroxeolóxico que garanta a non afección á calidade das masas de augas soterradas e 

a integridade dos acuíferos. 

A afección aos recursos hídricos é inasumible. Existen cauces afectados como: 

Río Pequeno, río da Groba, río Guillade, río de Mougás, regato das Margaridas, rego da Gata, regueira dos Arimos, 

regato de Vilachán, río Tamuxe ou Tambre ou Carballo, río Cereixo, regueira dos Amios,…etc. Pero existen moitos 

outros cauces e manancias innominados, xa que precisamente a Serra da Groba é coñecida pola gran riqueza dos 

recursos hídricos. De feito existen moitos regos embrañados. 

 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. A mercantil promotora non 

menciona as brañas afectadas polos aeroxeradores. 

No monte dos Covelos nacen numerosos regatos innominados e existen importantes brañas e humidais de 

extensión variable. Trátase de espazos sensibles con unha enorme biodiversidade e que non foron avaliados pola 

mercantil promotora. Ao norte destes muíños emprázase o Bebedoiro das Abrutias, no lugar de As Abrutias, da 

parroquia de San Pedro de Belesar, en Baiona. Trátase dunha pequena lagoa utilizada para abrevar polo gando 

criado en liberdade na Serra da Groba. 

No paso dos Buratos dos Mouros, cara a Boca da Groba, existe unha ampla valgada e unha paisaxe de brañas e 

humidais obviados polamercantil promotora. 

O proxecto prevé impactos significativos e prexuizos irreversibles para os humidais A Cruz de Pau, o  Rego de 

Mougás e o sistema das Brañas de Groba. 

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

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

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

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

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

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

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

incalculables e insubstituíbles. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”. 

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

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

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

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

e cartografía. 

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

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

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

ecosistémicos. 

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

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

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

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

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

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

como a actual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provisión de servizos ecosistémicos. 

 Afección severa ao Escribano Palustre: 

As Liñas Eléctricas proxectadas sitúanse en área de presenza potencial Plan de recuperación do  Escribano palustre 

(Emberiza  schoeniclus  L.  subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia. As áreas de presenza e prioritarias de 

conservación máis próximas, os  Canizais de Outes, sitúanse preto das infraestruturas. 

En relación á escribenta das canaveiras e os proxectos eólicos que poidan ter algunha incidencia sobre a especie, 

indicar que a Xunta de Galicia, tras darse a sí mesma un prazo de 6 anos para facelo (desde o 2013), non chegou a 

determinar os perímetros de protección dos humidais que constitúen o hábitat potencial desta especie en perigo 

de extinción.  

A cuestión non é baladí porque hai unha manchea de parques eólicos que afectan a esta especie con charcas e 

humidais cuxo perímetro están sen determinar e a saber cal é a área comprendida no ámbito do Plan de 

recuperación da subespecie lusitánica da escribenta, da que unicamente aparece nunha representación gráfica e 

fica por tanto o seu perímetro de zonificación ás expensas das avaliacións que realicen as mercantís promotoras 

eólicas. 



 
 

Por outra banda o artigo 4 do Decreto que aproba o plan de recuperación da especie, referido a súa revisión indica 

que:   

"2. Co fin de adaptar o plan aos novos condicionantes existentes para a conservación da subespecie, avaliaranse os 

seus resultados cada 6 anos, e modificarase no caso de que se requira o reaxuste das medidas de recuperación", non 

existindo constancia desta avaliación tras o transcurso do periodo indicado.  

O referido plan tamén indica na súa exposición de motivos que: 

"A aprobación deste plan executivo vincula tanto os particulares como as administracións competentes, que deben 

cumprir as directrices e actuacións contidas neste decreto". 

"Debido ao declive poboacional estimado e ao reducido tamaño da poboación actual, a subespecie lusitánica da 

escribenta das canaveiras aparece recollida no anexo I do Decreto 88/2007 na categoría «en perigo de extinción». 

Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores causantes 

da súa actual situación seguen actuando.  

A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implica a elaboración dun plan de recuperación cuxo fin 

é garantir a conservación da especie que vive en estado silvestre no territorio da Comunidade Autónoma, dos seus 

hábitats e establecer medidas adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións 

naturais facéndoas viables". 

O artigo 3 do Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie lusitánica 

da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia indica: 

“A finalidade do plan de recuperación, de acordo cos antecedentes e razóns que se expoñen no anexo I, é a de inverter 

a tendencia demográfica regresiva da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia ata que se limite 

de xeito significativo o seu risco de extinción nun horizonte temporal de 20 anos, se acade a recuperación das 

localidades de reprodución coñecidas que se perderon e unha poboación reprodutora superior a 112 parellas”. 

Sen embargo, este obxectivo de recuperación previsto no Decreto do ano 2013 queda moi lonxe da realidade e a 

situación da especie é de especial gravidade. 

No Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018, indícase a priori, que a 

escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus) debería empezar a dar sinais de recuperación en Galicia. A pesar 

da súa vulnerable situación, é unha das escasísimas especies ameazadas que conta cun plan de recuperación 

aprobado pola Xunta (só son 3 de 198, segundo teñen denunciado repetidamente varias entidades ecoloxistas). 

Mais os resultados dun novo censo volven advertir da necesidade de medidas efectivas. “Segundo os datos 

dispoñibles, quedarían unhas 20 parellas reprodutoras en Galicia fronte ás case 70 censadas en 2005, o que supón 

unha redución de arredor do 70% en tan só 13 anos“, advirte o traballo, realizado por Emilio Martínez Sabarís, Xabier 

Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José Luis Rabuñal Patiño, Cosme Damián Romay Cousido, Álvaro 

Rodríguez Pomares e Francisco Rosende Maneiro. 

En cumprimento da Directiva 2009/147/CE do Parlamento europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 

relativa á conservación das aves silvestres e o Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de 

recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica 

Steinbacher) en Galicia e o disposto no Anexo IV do mesmo referido ao calendario de actuacións, cómpre que a 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética de Recursos Naturais proceda á suspensión das avaliacións ambientais 

de todos aqueles proxectos industrias eólicos, plans e programas que poidan afectar á conservación da especie en 

tanto en canto non se proceda á determinación dos perímetros de protección dos humidais que constitúen o 

hábitat potencial desta ave en perigo de extinción e se garanta a conservación da especie e dos seus hábitats nun 

estado de conservación favorable. 



 
 

Ver NOTA CIENTÍFICA “Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018” de 

Emilio Martínez Sabarís, Xabier Prieto Espiñeira, José Ramón Castro Gómez, José. 

XVI.-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”.  

A importancia do monte maniféstase na existencia das seguintes comunidades de montes veciñais en man común: 

Montes veciñais en man común de Bahíña, Belesar, Foral da Groba, Burgueira, Mougás, Pinzás…etc. 

XVII.- DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLOS PROXECTO EÓLICO TOROÑA. 

AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL. 

Existe unha particular e severa afección para os seguintes bens: 

▪ GA36048031-Monte Lousado 

▪ GA36054012-Recinto amurallado de Madanela/Monte Pedrada 

▪ GA36036148–Petroglifo da Maceira 

▪ RE36036011-Canal romano de Bonaval 

▪ GA36036207–Bonaval 

▪ GA36036199 – Monte Baixo 

▪ GA36036077–Regato das Margaridas 

▪ SC001-Buraco dos Mouros 2 

▪ GA36036032–Mámoa do Areeiro 3 

▪ GA36036031–Mámoa do Areeiro 2 



 
 

▪ GA36036069–Petroglifo do Chan do Lobado 

A afección sobre o patrimonio cultural esténdese a: 

MUNICIPIO DE BAIONA 
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DEPÓSITO 

GA36003044 PETROGLIFO DE ALTO DO MATO 
GA36003039 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 2 

GA36003014 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 1 
MUNICIPIO DE OIA 

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DEPÓSITO 
GA36036007 CASTRO DE CASTELO FARIÑA 
GA36036130 PETROGLIFO DA CABECIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DE A CABECIÑA 
GA36036129 PETROGLIFO DA CABECIÑA 2 

GA36036151 CORTELLO DO PORCO 
GA36036069 PETROGLIFO DO CHAN DO LOBADO 

GA036036064 MAMOA DO AREEIRO 4 
GA036036018 MAMOA DO AREEIRO 1 
GA36036174 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 1 
GA36036175 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 2 

GA36036169 PRESA COMPAÑÍA 

GA36036187 MÁMOA DE FONTE DO TOXO 

GA36036016/GA36036188 PETROGLIFO DO CASTELO 
GA36036215 PETROGLIFO DE VILARIÑO 

GA36036199 MONTE BAIXO 

GA36036207 BONAVAL 

GA36036148 PETROGLIFO DA MACEIRA 
GA36036154 PETROGLIFO DE MOUTA 
GA36036016* CASTELO DE TORROÑA 

FONTE DA ICONA 

MUNICIPIO DE TOMIÑO 
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DEPÓSITO 

GA36054011 RECINTO AMURALLADO DE MADALENA-MONTE PEDRADA 
GA36054092 COBECHOS 

GA36054008 MAMOA DO CERRO DAS VEIGUIÑAS 1 
GA36054013 MAMOA DOS CURROS 

GA36054010 MAMOA DOS CURROS 2 
GA36054027 MAMOA DO CERRO DAS VEIGUIÑAS 2 

GA36054038 PETROGLIFO DA REGUEIRA DE CURROS 
GA36054041 PETROGLIFO DA ROCHIÑA 1 
GA36054042 PETROGLIFO DA ROCHIÑA 2 

GA36054039 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 1 
GA36054040 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 2 

GA36054068 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 3 

GA36054043 PETROGLIFO DE PÍAS 
GA36054077 REGADO DAS MARGARIDAS 
GA36054086 OS MUROS 

MUNICIPIO DE O ROSAL 
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DEPÓSITO 
GA360048031 MONTE LOUSADO 
GA360048034 MONTE LOUSADO 2 



 
 

GA36048016 MINA DO NIÑO DO CORVO 
GA36048038 MINA DO NIÑO DO CORVO 2 
 

 

As infraestruturas do proxecto afectan de forma severa ao BIC Zona Antiga de Baiona (casco histórico). A 

afección paisaxística é irreversible. 
A afección paisaxística esténdese ao Camiño de Santiago, “Camiño Portugués da Costa”. 

 
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. 

XVIII.- NON SE AVALÍA DE MANEIRA OBXECTIVA A ALTERNATIVA 0 EN RELACIÓN A TÓDOLOS ASPECTOS 
AMBIENTAIS E SOCIAIS.  

No parágrafo b do artigo 35 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental determinase que o estudo de impacto ambiental 

ha de incluír o seguinte:  

“Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus 

características específicas, incluida la alternativa 0, o de no realización del proyecto, y una justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.”  

No Anexo VI de dita lei sinálase, así mesmo, a seguinte consideración:  

“Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos pertinentes de la situación 

actual del medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no 

realización del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respeto a la hipótesis de referencia puedan 

evaluarse mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los 

conocimientos científicos.”  

Deste xeito, a descrición da alternativa 0 centrase na renuncia dos efectos positivos do desenvolvemento do parque 

eólico, sen analizar os efectos positivos de ditas coberturas e usos do solo.  

Non se fala da afección sobre a calidade de vida dos residentes da contorna do parque, nin do consumo de recursos 

ou a non emisión de residuos que se evitarían coa non execución do plan. Para este escenario, o estudo de impacto 

centrase no aforro de combustibles fósiles na produción enerxética, e polo tanto aforro de emisións de CO2, pero 



 
 

esquecese da gran importancia dos sumidoiros de carbono forestais e agrícolas citados no Plan Nacional Integrado 

de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030 ou no Acordo de París. 

XIX.- 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 das solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, do estudo de impacto 

ambiental e do proxecto de interese autonómico, do parque eólico Toroña, situado nos concellos de Oia, Baiona, 

Tomiño e O Rosal, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/149), DOG Núm. 234, de 12 de decembro 

de 2022. Denúnciase a imposibilidade de acceso á documentación ambiental da subestación Barrantes 132 kV de 

UFD Distribución Electricidad, S.A., mediante a cal se abrirá a liña de 132 kV que conecta as subestacións de 

Gondomar e O Rosal, e coas infraestruturas necesarias para a conexión doutros parques eólicos que se están a 

desenvolver na zona. A pesar de que forma parte das infraestruturas deste proxecto non se permite o acceso á 

información ambiental da subestación Barrantes 1323 kV. 

6.4. EVACUACIÓN DE ENERGÍA 

El Parque Eólico Toroña se conectará a la Red de Distribución de energía eléctrica a través de la subestación 

transformadora PE Toroña 30/132 kV, que se conectará directamente a la subestación Barrantes 132 kV mediante una 

posición de interconexión en 132 kV. 

Por outra banda, o proxecto eólico Toroña afecta de forma severa á necesaria coherencia da Rede Natura 2000, xa 

que logo, prevese o seu desarrollo próximo á ZEC A Ramallosa e ao Ecosistema dunar Praia América -Panxón, á ZEC 

e ZEPVN Baixo Miño, á ZEPA Esteiro do Miño, á EPIN Sobreiras do Faro -Oia, a escasos 300 metros das gabias 

proxectadas. Tamén existe unha afección severísima para o humedal 1140219- Brañas da Groba. Tamén existe unha 

afección severa para a IBA Esteiro do Miño e a IBA Enrono Mariño das Rías Baixas e o Parque Nacional das Illas 

Atlánticas con unha afección paisaxística severa e irreversible. Aféctase a áreas de importancia ornitolóxica 

extraordinaria pola proximidade ao liotral, as aves migratorias e para aves aves en perigo de extinción como a 

escribenta das canabeiras.  



 
 

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. As infraestruturas do proxecto afectan de forma severa ao BIC 
Zona Antiga de Baiona (casco histórico). A afección paisaxística é irreversible. A afección paisaxística esténdese ao 

Camiño de Santiago, “Camiño Portugués da Costa”. 

O proxecto eólico Toroña afecta a zonas de máxima sensibilidade ambiental tal e como se demostra na parte 
expositiva deste escrito, polo que debe ser rexeitado, xa que segundo a zonificación ambiental do Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúase nunha zona non recomendada para a instalación de plantas 
eólicas.  

As  infraestruturas eólicas desvirtúan a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, itinerarios, lugares 
de especial interés paisaxístico, miradores e afecta de forma irreversible a conectividade ecolóxica dos espazos. 

O proxecto eólico Toroña afecta de forma severa a afloramentos rochosos e a comunidades de briófitas. 

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 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. 

4.- 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. 

5.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 
Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou 

unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, 

é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de 

beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares que habitan ou 

frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e 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 Toroña e demais parques 

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

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

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS 
EN GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777 

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

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

Debera abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o 

público poidan participar na localización do proxecto eólico Toroña 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 

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


 
 

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. 

6.- 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 Toroña. 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 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. 

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 Toroña  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.  
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 

Toroña 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 Toroña 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. 

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. 

Oia, 21 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.- ______________________ 

 

 

 

 

 


