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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA E RECURSOS NATURAIS 

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 

15781 Santiago de Compostela 

Asunto: Alegacións ao ANUNCIO do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, 

Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do 

parque eólico Valdepereira, nos concellos do Irixo (Ourense) e Lalín (Pontevedra) (expediente 2022/0105), 

DOG Núm. 231, de 5 de decembro de 2022, alegacións complementarias á RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022, 

da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública 

a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de 

impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en 

concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, situado nos concellos de Lalín (Pontevedra) e O 

Irixo (Ourense) e promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11), DOG Núm. 

57, de 23 de marzo de 2022 e alegacións complementarias ao ACORDO do 28 de abril de 2022, da Xefatura 

Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización 

administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, 

a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo 

de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de 

Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175), DOG Núm. 88, de 6 de maio 

de 2022. 

 

 

Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. 

Número ________________________, con domicilio a efectos de notificación en 

_________________________________________________________________, municipio de 

_______________, provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ANUNCIO do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 
Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Valdepereira, 

nos concellos do Irixo (Ourense) e Lalín (Pontevedra) (expediente 2022/0105), DOG Núm. 231, de 5 de decembro de 

2022, á vista da RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 
Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a 
autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e 
a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, 

situado nos concellos de Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense) e promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. 

(expediente IN661A DXIEM-05/11), DOG Núm. 57, de 23 de marzo de 2022 e á vista do ACORDO do 28 de abril de 2022, 

da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización 

administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a 

autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de 
impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, 
Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175), DOG Núm. 88, de 6 de maio de 2022, por 

medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS BASEADAS EN DEFECTOS DE TRAMITACIÓN:  

I.- ANTECEDENTES  

1.-Por RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa 
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de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración 
de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, situado nos concellos de Lalín 
(Pontevedra) e O Irixo (Ourense) e promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11), 

DOG Núm. 57, de 23 de marzo de 2022. 

Solicitante/promotora: Aerogeneración Galicia, S.L. 

2.- Por ACORDO do 28 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, sométese a información pública as 
solicitudes de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade 
de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, 

sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175), DOG Núm. 

88, de 6 de maio de 2022. 

Solicitante: Adelanta Corporación, S.A., CIF A32015547. 

• Domicilio social: Parque San Lázaro, 7, 1º, 32003, Ourense. 

• Denominación: instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste. 

1. LAT 132 kV SEC Valdepereira-SEC Paraño: 

– LAT 132 kV Apoio T60 LAT 132 kV SEC Serra do Faro-SEC Valdepereira. 

– LAT 132 kV SEC Valdepereira-SEC A Estivada. 

– LAT 132 kV SEC A Estivada-SEC Paraño. 

2. Subestación colectora principal: SEC Paraño 30/132/400 kV. 

3. LAT 400 kV SEC Paraño-SE REE Beariz. 

• Situación: concellos de Beariz, Boborás e O Irixo. 

• Potencia que se evacuará LAT400 kV SEC Paraño-SE REE Beariz: 747,52 MW. 

• Características principais recollidas no proxecto: 

1. LAT 132 kV SEC Valdepereira-SEC Paraño: 

• LAT 132 kV Apoio T60 LAT 132 kV SEC Serra do Faro-SEC Valdepereira. 

Liña eléctrica de alta tensión que constará dun simple circuíto de condutor LA-280 Dúplex tendido sobre dous 
apoios metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 163,23 m, sen incluír os vans destensados de 

aproximadamente 23,34 m na conexión a SEC Valdepereira. 

• LAT 132 kV SEC Valdepereira-SEC A Estivada. 

Liña eléctrica de alta tensión que contará dun simple circuíto de condutor LA-380 Dúplex, tendido sobre 21 apoios 
metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 6.441,87 m, sen incluír os vans destensados de 

aproximadamente 34,81 m na conexión a SEC A Estivada. 

• LAT 132 kV SEC A Estivada-SEC Paraño. 

Liña eléctrica de alta tensión que constará dun simple circuíto de condutor LA-380 dúplex tendido sobre 14 apoios 

metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 4.069,62 m, sen incluír os vans destensados de 

aproximadamente 33,88 m na conexión a SEC Paraño. 

2. Subestación colectora principal: SEC Paraño 30/132/400 kV. 
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Subestación colectora principal SEC Paraño 30/132/400 kV, cun esquema de simple barra a nivel 400 kV en 
intemperie con aparellaxe convencional e os seguintes elementos: unha posición de liña, tres posicións de 
transformadores de potencia e unha posición de medida de tensión, e tres transformadores de potencia de 290 MVA 

cada un e relación de transformación 132/400 kV. En 132 kV adóptase un esquema de simple barra con tecnoloxía 

híbrida e aparellaxe convencional coas seguintes posicións de intemperie: tres posicións de liña, unha posición de 

transformación e unha de medida de tensión; un transformador de 80 MVA e relación de transformación 30/132 kV. 
En 30kV adóptase un esquema de simple barra con tecnoloxía GIS composta polas seguintes posicións: cela de 

protección do transformador, seis celas de liña e unha de medida, reactancia de posta a terra de 500A - 30s e con 
transformador de SS.AA. 20/0,420-0,242 kV de 100 kVA. Todo iso co equipamento complementario para as funcións 

de control, mando e protección da SEC. 

3. LAT 400 kV SEC Paraño-SE REE Beariz. 

Liña eléctrica de alta tensión que constará dun simple circuíto de condutor LA-455 Dúplex tendido sobre dous 

apoios metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 84,25 m, sen incluír o van destensado de 

aproximadamente 31,71 m na conexión a SEC Paraño e o van destensado de aproximadamente 70,37 m na conexión 

a SE REE Beariz. 

3.- Por ANUNCIO do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático, publícase a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Valdepereira, nos concellos 

do Irixo (Ourense) e Lalín (Pontevedra) (expediente 2022/0105), DOG Núm. 231, de 5 de decembro de 2022.  

II.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA OU FRAGMENTADA DE PROXECTOS AOS EFECTOS AMBIENTAIS 

Indícase no proxecto sectorial do parque eólico Valdepereira que: 

Las modificaciones planteadas en el proyecto permiten la compatibilidad de proyectos, el uso compartido de la 
subestación del P.E. de Valdepereira por los PP.EE. de Pico Seco (promovido por Aerogeneración Galicia), Suído I 
(titular Desarrollos Renovables del Norte, S.L.U.), Serra do Faro (titular Serra do Faro SLU), Serra do Faro Ampliación 
2 (titular Pena da Costa Eólica SLU), Coto Frío (titular Coto Frío SLU), Coto da Mina (titular Coto da Mina SAU), y su 
conexión con las Instalaciones de Conexión a la Red Eléctrica Beariz 400 kV – Eje Este (LAT 132 kV SET Valdepereira 
– SET Paraño, SET Paraño 400/132/30 kV y LAT 400 kV SET Paraño – SE Beariz), promovidas por ADELANTA 
Corporación S.A., en una solución de evacuación que obedece a criterios de optimización y minimización de 
impacto acordada entre los distintos promotores. 

Para materializar todo esto el diseño contempla:  
- La habilitación de una explanada para las instalaciones propias de Desarrollos Renovables del Norte, S.L., titular 
del Parque Eólico de Suído;  

- Habilitación de sala de celdas independiente e instalación de 2 celdas de protección de línea con los elementos 
necesarios de protección y medida para la entrada de los 2 circuitos de la LAT 30 kV Centro de Seccionamiento y 
Medida del P.E. de Pico Seco - S.E.C. de Valdepereira.  

- Ampliación de la potencia de transformación con un transformador 30/132 kV de 55/70 MVA ONAN/ONAF, que da 
servicio a los PP.EE. de Valdepereira y Pico Seco.  

- En la SET del P.E. de Valdepereira, ampliación del embarrado de 132 kV con sus elementos de protección y medida, 
de forma que sea posible su extensión y conexión con las instalaciones del P.E. de Suído (Desarrollos Renovables 
del Norte, S.L.), dimensionado para la potencia a evacuar por el contingente de parques eólicos de Valdepereira, 
Pico Seco, Suído I y demás previstos aguas arriba en el eje Este de evacuación a la SE BEARIZ 400 kV de REE (parques 
eólicos de Serra do Faro -35,40 MW-, Serra do Faro Ampliación 2 -33,60 MW-, Coto Frío -29,60 MW-, Coto da Mina -
16,72 MW-);  
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O proxecto da liña eléctrica de evacuación tramítase como un proxecto independente incluso aos efectos 
ambientais. 

As instalacións de evacuación son intrínsecas ao parque eólico Valdepereira, por tanto, deberían analizarse en todo 

o procedemento de avaliación ambiental. Esta infraestrutura resulta imprescindible para a viabilidade e 

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

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

Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 

“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa 
rede de transporte ou de distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”. 

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

implementar novas medidas correctoras. 

Por outra banda, tampouco se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos e 

das infraestruturas de evacuación e conexión asociadas existentes no mesmo ámbito xeográfico de implantación 
do parque eólico Valdepereira. 

O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación 
como aos animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta 

concentración de parques podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono 
da zona) e do efecto barreira. Neste último caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de conectividade 

ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e 
da biodiversidade de Galicia. No artigo 87.1. desta lei, se manifesta o seguinte: 

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

En suma, cabe indicar a seguinte consideración, incluída no borrador da “Estrategia estatal de infraestructura verde 
y de la conectividad y la restauración ecológicas” realizada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico na que se sinala que se debe perseguir a: 

“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, 
prioritariamente en aquellos parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes 
para la diversidad de aves y murciélagos y/o concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.” 

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

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

Amenazadas (CNEA). 

En definitiva, os máis de 12 parques eólicos referenciados e a súas infraestruturas de evacuación non son 
compatibles coa conservación dos corredores ecolóxicos nin coa pretensión de mitigar as barreras á fauna, e máis 
se temos en conta a presencia próxima da Rede Natura 2000 e a importancia dos cursos fluviais como garantes da 
conectividade ecolóxica. 

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

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

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

tratalos como parques autónomos, ou duplicar instalacións co mesmo fin, pois iso comportaría efectivamente unha 

fraude de lei que, á marxe do seu maior impacto ambiental, podería supoñer unha alteración da competencia ou 
unha  evitación de maiores esixencias ambientais. 

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

parques compartan elementos comúns relevantes, como é a liña de evacuación de electricidade e as infraestruturas 

de conexión asociadas. Ao anterior hai que engadir outro dato adicional, que é que a consideración separada dos 
parques impide ter en conta os efectos sinérxicos dos mesmos desde a perspectiva ambiental. 

A unidade do proxecto resulta así dos datos fácticos xa acreditados arestora en base aos proxectos presentados 
polas promotoras e arestora en tramitación, como son a localización lindeira dos parques, dos elementos comúns 
como a liña de evacuación de electricidade etc... Por outra banda, a consideración separada dos parques impide 
ter en conta os efectos desde o punto de vista do impacto ambiental, obviando unha análise do conxunto dos 

elementos implicados, sen que poida paliarse o defecto de concepción inicial cos estudos de sinerxias, limitado a 
determinados aspectos. Todos os parques proxectados teñen efectos acumulados sobre os mesmos elementos da 
paisaxe e a biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debe ser avaliado de forma conxunta para 

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

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

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

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

Que a framentación artificial ou de conveniencia deste tipo de proxectos non se axusta a Dereito é unha realidade 
que veñen corroborando os tribunáis de xustiza en España dende hai anos. Así, por exemplo, A Sentenza do TSXG, 

Sala Terceira, nº 254/2020, de 9 de novembro, que apreciou a fragmentación artificial do parque eólico Sasdónigas, 
en Mondoñedo, a Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 30 de marzo de 2017, nº 556/2017, ou a pioneira 

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

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

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

de distribución ou transporte de enerxía eléctrica. É consustancial, pois, aos parques eólicos o seu carácter unitario 
de modo que os aeroxeradores neles agrupados necesariamente han de compartir, ademais das liñas propias de 

unión entre si, uns mesmos accesos, un mesmo sistema de control e unhas infraestruturas comúns (normalmente, 
o edificio necesario para a súa xestión e a subestación transformadora). E, sobre todo, dado que a enerxía resultante 
ha de inxectarse mediante unha soa liña de conexión do parque eólico no seu conxunto á rede de distribución ou 

transporte de electricidade -pois non se cumprirían os criterios de rendemento enerxético e dun mínimo impacto 
ambiental se cada aeroxerador puidese conectarse independentemente, coa súa propia liña de evacuación da 

enerxía eléctrica producida, ata o punto de conexión coa rede eléctrica-, non é posible descompoñer, a efectos 
xurídicos, un parque eólico proxectado con estas características para diseccionar del varios dos seus aeroxeradores 

aos que se daría un tratamento autónomo". 

En canto ao impacto negativo das operacións de fragmentación artificial de parques nas avaliacións ambientáis, a 

Sentenza do Tribunal Supremo, Sala Terceira, de 21 de febreiro de 2014, recaída no recurso 673/2009, contemplou 
no seu Fundamento de 

Dereito sexto o que segue: 

“3ª. Diso despréndese que, prescindindo, dunha consideración de conxunto dos demais parques, a declaración de 
impacto ambiental realizada, efectuouse de forma fraccionada, iso é totalmente claro despois de que na mesma se 
prescindiu, como se desprende do informe precedentemente citado, da liña de evacuación eléctrica que conecta 
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co sistema de distribución xeral, liña esta que ha de formar parte do parque ou parques analizados, e que sendo 
común aos dous, serve precisamente, entre outros elementos para considerar, para dar unidade a ambos. A non 
integración da devandita liña devaluou a declaración de impacto realizada, o que non pode paliarse cun estudo de 
sinerxias, que só considera determinados aspectos, como o de ruído e ambiental, que puiden constituír, si, un plus 
respecto a os proxectos analizados en conexión con outros, pero que non pode servir para paliar un defecto de 
concepción inicial, cal debeu ser unha análise conxunta de todos os elementos que han de integrar o único 
proxecto. Noutro caso, sempre quedaría ao criterio da Administración a escisión dos proxectos para avaliar 
completando posteriormente un estudo conxunto de ambos os a través de devandito estudo de sinerxias, que 
sempre deberá efectuarse nun proxecto unitario determinado polos elementos inescindibles que o compoñen. 

4ª. As mesmas consideracións deben efectuarse respecto á duplicación en dúas dos procedementos de 
autorización, sendo copia mimética o un do outro, o que é expresivo de que nos atopamos, non ante dous 
proxectos, senón ante un só, xa que a admisión deste criterio permitiría, non duplicar senón triplicar, cuadriplicar... 
etc. o proxecto inicialmente concibido, fraccionando as avaliacións de impacto ambiental, que non pode ser 
duplicada, para cada un dos proxectos, senón que, por contra, a única garantía de analizar todas os aspectos que 
se han de incluír no mesmo, é desde unha visión conxunta, non fraccionada, sen que poida suplir esta carencia de 
orixe, recorrendo a unha análise posterior das sinerxias que se producen entre os elementos illadamente 
analizados”. 

Unha cousa é que se pretenda facer valer que nos atopamos ante proxectos de implantación de parques 

independentes e plenamente funcionáis de xeito aislado, e outra é que as vinculacións operativas entre eses 

parques proxectados sexan, de facto, intensas. Poderase alegar que se procura o menor impacto nas infraestruturas 
de evacuación, poderase referir tamén a súa modularidade ou adaptabilidade, mais certamente, no sentido 

apuntado por unha xurisprudencia cada vez máis consolidada, a fragmentación artificiosa tén por finalidade 
menoscabar as garantías inherentes aos procedementos de avaliación, pola vía de imposiblitar a avaliación 

ambiental de conxunto dos proxectos. E para superar esa merma de garantías, dende logo, non resulta suficiente 

que nas avaliacións ambientais fragmentadas se acometan estudos de sinerxias, sobre os cales a xurisprudencia 
tén declarado o seu carácter incompleto e fragmentario. Así, a Sentenza do TSX de Castela-León, Sala de Valladolid, 

nº 1361/2014, de data 26/06/2014, Fundamento de Dereito sexto, resolución que declarou a existencia de 
fragmentación artificial: 

“Prescindiendo, de una consideración de conjunto de los demás parques, la declaración de impacto ambiental 
realizada, se ha efectuado de forma fraccionada, ello es totalmente claro en cuanto que en la misma se ha 
prescindido, como se desprende del informe precedentemente citado, de la línea de evacuación eléctrica que 
conecta con el sistema de distribución general, línea esta que ha de formar parte del parque o parques analizados, 
y que siendo común a los dos, sirve precisamente, entre otros elementos a considerar, para dar unidad a ambos. La 
no integración de dicha línea ha devaluado la declaración de impacto realizada, lo que no puede paliarse con un 
estudio de sinergias, que solo considera determinados aspectos, como el de ruido y ambiental, que pude constituir, 
sí, un plus respecto a los proyectos analizados en conexión con otros, pero que no puede servir para paliar un 
defecto de concepción inicial, cual debió ser un análisis conjunto de todos los elementos que han de integrar el 
único proyecto. En otro caso, siempre quedaría al criterio de la Administración la escisión de los proyectos a evaluar 
completando posteriormente un estudio conjunto de ambos a través de dicho estudio de sinergias, que siempre 
deberá efectuarse en un proyecto unitario determinado por los elementos inescindibles que lo componen. (…) Las 
mismas consideraciones han de efectuarse respecto a la duplicación en dos de los procedimientos de autorización, 
siendo copia mimética el uno del otro, lo que es expresivo de que nos encontramos, no ante dos proyectos, sin ante 
uno solo, ya que la admisión de este criterio permitiría, no duplicar sino triplicar, cuadriplicar... etc. el proyecto 
inicialmente concebido, fraccionando las evaluaciones de impacto ambiental, que no puede ser duplicada, para 
cada uno de los proyectos, sino que, por contra, la única garantía de analizar todas los aspectos que se han de 
incluir en el mismo, es desde una visión conjunta, no fraccionada, sin que pueda suplir esta carencia de origen, 
recurriendo a un análisis posterior de las sinergias que se producen entre los elementos aisladamente analizados”. 

Cómpre salientar que esta Sentenza foi ratificada en casación polo Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-
Administrativo, en data 30/03/2017, por medio de Sentenza nº 1390/2017. 
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En calquera caso, o proxecto verbo do que alegamos e, en particular, o estudo de impacto ambiental, non acomete 
tampouco unha avaliación acaida de impactos acumulativos e sinérxicos. Aínda partindo da realidade de que se 
está a tramitar a implantación do conxunto de parques antes referidos na zona xeográfica de referencia, o estudo 

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

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

considere a totalidade dos aspectos que deben ser considerados. 

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

que garanta un modelo de desenvolvemento rural equilibrado da zona afectada, no sentido do disposto no artigo 

46 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que establece que calquera plan, 
programa ou proxecto que poida afectar de forma apreciable ás especies ou hábitats dos espazos da Rede Natura 
2000, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans, programas ou proxectos, someterase a unha 

adecuada avaliación das súas repercusións no espazo, tendo en cuenta os obxectivos de conservación. 

Pola súa banda, a Rede de Autoridades Ambientais (Subgrupo de coordinación de órganos ambientais na avaliación 
de impacto ambiental de proxectos de enerxías renovables), en documento de Alcance de estudo de impacto 

ambiental de Proxecto de Parque Eólico Terrestre, recomenda que se a solicitude administrativa está en 
tramitación, “no caso de que o mesmo ou diferentes promotores soliciten autorización administrativa de varios 
parques cuxas evacuacións conflúan a unha mesma nova subestación ou requiran una mesma nova liña de 

conexión coa rede de transporte de REE preexistente, sempre que o órgano substantivo que deba tramitar e 

outorgar as respectivas autorizacións sexa o mesmo, para facilitar a avaliación dos efectos acumulados e sinérxicos 
recoméndase a súa tramitación simultánea, a elaboración dun estudo de impacto ambiental único para todos eles 

e solicitar a acumulación das correspondentes avaliacións de impacto ambiental nun único procedemento (artigo 
57 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).  

III.- O PROBLEMA DA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO EÓLICO VALDEPREIRA: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA 

SENSIBILIDADE AMBIENTAL E NA QUE NON SE RECOMENDA A INSTALACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS 

• AFECCIÓN SEVERA Á REDE NATURA 2000 E Á NECESARIA COHERENCIA DESTA 

O proxecto industrial non xustifica a necesaria conservación da conectividade ecolóxica entre os espazos da Rede 
Natura afectados, isto é, ZEC e  ZEPVN Serra  do Candán, e a  ZEC e  ZEPVN Serra  do  Cando incluídos na Rede Natura 

2000.  

Por ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, acordábase someter á 

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

2012. 

Entre os espazos propostos para a súa ampliación está o LIC Serra do Cando. 
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Consultada a relación de bens e dereitos afectados (RBDA) polo proxecto eólico Valdepereira publicada no 

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, sométese 
a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de 

construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de 

utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, situado nos concellos de Lalín 
(Pontevedra) e O Irixo (Ourense) e promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11), 

DOG Núm. 57, de 23 de marzo de 2022, resulta que as infraestruturas do proxecto eólico 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 

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

sensibilidade ambiental. 
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Referencia catastral 
32036A062011520000PD      

Localización 

Polígono 62 Parcela 1152 
VAL DA CAMBA. O IRIXO (OU 

 

Referencia catastral 
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32036A062000010000PW      

Localización 

Polígono 62 Parcela 1 

RIBA DA ESTIVADA. O IRIXO (OURENSE) 

 

Detalle da parcela co nacemento de varios cauces tributarios do Río Viñas. Afección a humedais, masas de 
vexetación autóctona de carballos e a afloramentos rochosos sin caracterizar 
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Referencia catastral 

32036A062004000000PO      

Localización 

Polígono 62 Parcela 400 
POUSADOIRO. O IRIXO (OURENSE) 

 

 

 

Afección a afloramentos rochosos sin caracterizar 
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Referencia catastral 
32036A062003980000PM      

Localización 
Polígono 62 Parcela 398 
POUSADOIRO. O IRIXO (OURENSE) 

 

 

Referencia catastral 
32036A062003990000PO      

Localización 
Polígono 62 Parcela 399 
VAL DA CAMBA. O IRIXO (OURENSE) 
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Referencia catastral 32036A062011510000PR      

Localización Polígono 62 Parcela 1151 

VAL DA CAMBA. O IRIXO (OURENSE) 

 

Distancia de 0,97 metros km desde a Rede Natura 2000, Serra do Candán ata a parcela referenciada afectada polas 

infraestruturas do proxecto eólico Valdepereira e clasificada como zona de sensibilidade moi alta. 

Referencia catastral 
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32036A076005090000PY      

Localización 

Polígono 76 Parcela 509 

QUEIROGA. O IRIXO (OURENSE) 

 

 

Afección severa ao nacemento de cauces e a afloramentos rochosos sen caracterizar 

 

 

 

Referencia catastral 
32036A062000020000PA      

Localización 
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Polígono 62 Parcela 2 
RIBA DA ESTIVADA. O IRIXO (OURENSE) 

 

 

Afección severa e irreversible ao humedal Val do Barneiro e ao cauce. 

Referencia catastral 

36024A276005240000YK      

Localización 

Polígono 276 Parcela 524  

VAL BARNEIRO. LALIN (PONTEVEDRA) 

 
Referencia catastral 

32036A062011240000PE      

Localización 
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Polígono 62 Parcela 1124 
CASTIÑEIRIÑOS O IRIXO (OURENSE) 

 

Afección severa a hábitats de interés comunitario e vías pecuarias 

 

Referencia catastral 

32036A073004450000PS      

Localización 

AL PARTEME 445(P) Polígono 73 Parcela 445 

A BRAÑA. 32539 O IRIXO (OURENSE) 

Parcela clasificada na zona de alta sensibilidade ambiental. 
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Detalle do humedal A Braña, onde nace o Rego Lobagueira e afectado polas infraestruturas do proxecto eólico 
Valdepereira. 

 

 

 

Referencia catastral 
32036A062012240000PU      

Localización 
Polígono 62 Parcela 1224 
POUSADOIRO. O IRIXO (OURENSE) 
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Referencia catastral 
32036A062011510000PR      

Localización 
Polígono 62 Parcela 1151 
VAL DA CAMBA. O IRIXO (OURENSE) 

 

Detalle da poligonal do proxecto eólico Valdepereira paralelo ao parque eólico Ameixeras con 75 aeroxeradores, 
xa instalado e en funcionamento dentro da Rede Natura 2000 

 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/10/valdepereira/ 

 

 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/10/valdepereira/
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Detalle do parque eólico Ameixeiras xa instalado e en funcionamento fronte á poligonal do proxecto eólico 

Valdepereira 

Detalle da poligonal do proxecto eólico Pico Seco paralela á poligonal do proxecto eólico Valdepereira en 

tramitación e do parque eólico xa instalado e en funcionamento Ameixeras, en Rede Natura 2000 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/10/pico-seco/ 

 

 

 

Afección severa á Serra do Candán, Rede Natura 2000 que xa conta con parques eólicos instalados e en 

funcionamento 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/10/pico-seco/
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Afección severa á Serra do Cando, Rede Natura 2000

 

Distancia de 0,98 km desde a Serra do Cando á área de localización do proxecto eólico Valdepereira 

IV.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO VALDEPEREIRA E A SÚAS 

INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN E CONEXIÓN 

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. 

V.- INCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE ESIXEN OS ARTIGOS 42 E 43 DA LEI 5/2017, DO 19 DE OUTUBRO, 

DE FOMENTO DE IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE GALICIA 

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas 

empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do do 02.09.2021, acordou a declaración de 

iniciativa empresarial prioritaria do proxecto do parque eólico Valdepereira, ao abeiro do establecido nos artigos 

42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. 

Esta marxe de discrecionalidade que ten o Consello da Xunta para realizar tal declaración non se xustifica nin se 

xustificou no momento da exposición pública do proxecto eólico Valdepereira. 

Sen embargo, non se cumpren ningún dos requisitos que esixen os artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, 

de fomento de implantación de iniciativas empresarias de Galicia nin se xustifica no expediente tal cumplimento, 

nin foi obxecto de exposición pública a acreditación de tales requisitos. 

Solicítase acceso da todos os informes que acrediten que este proxecto é unha iniciativa empresarial prioritaria e a 

argumentación na que se baseou a discrecionalidade do Consello da Xunta para tal declaración. 

VI.- IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO EÓLICO VALDEPEREIRA E 
IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DAS SÚAS INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE 
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EVACUACIÓN. VULNERACIÓN DO CONVENIO DE AARHUS E DA LEI 27/2006, DO 18 DE XULLO, POLA QUE SE 
REGULAN OS DEREITOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN, DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA E DE ACCESO Á XUSTIZA EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (INCORPORA AS DIRECTIVAS 2003/4/CE E 2003/35/CE) 

Se picamos na ligazón indicada no texto do RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación 

Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización 

administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de 

interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque 

eólico Valdepereira, situado nos concellos de Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense) e promovido por 

Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11), na epígrafe de instalacións de xeración, atopámonos 

con que non é posible o acceso á documentación ambiental do proxecto eólico Valdepereira e aparece na pantalla 

a mensaxe: “Arquivo non atopado!” 

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

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

xeracion?texto=Valdepereira&estado=todos 

http://descargas.xunta.es/e01155da-5e0c-4474-91c7-ca97224d06871637316946065 

 

Se picamos na ligazón indicada no texto do ACORDO do 28 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo 

que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a declaración de 

utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, 

o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto de instalacións de 

conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense 

(expediente IN408A 2020/175), na epígrafe de instalacións de xeración, atopámonos con que non é posible o acceso 

á documentación ambiental do proxecto eólico Valdepereira e aparece na pantalla a mensaxe: “Arquivo non 

atopado!” 

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

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/PM7aceZFrZwiC4Y 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?texto=Valdepereira&estado=todos
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?texto=Valdepereira&estado=todos
http://descargas.xunta.es/e01155da-5e0c-4474-91c7-ca97224d06871637316946065
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/PM7aceZFrZwiC4Y
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Pese a ser 2 proxectos en tramitación e de relevancia e envergadura, non se permite o acceso á documentación 

ambiental desde as ligazóns publicadas nos respectivos anuncios do DOG. 

Mentras que a mercantil promotora sí ten a acceso á documentación, o público non dispón de tal acceso e a pesar 

de que esta asociación advertiu en escritos anteriores da necesidade de rehabilitar as ligazóns.  

VI.- AFECCIÓN SEVERA A ESPECIES CATALOGADAS COMO VULNERABLES E EN PERIGO DE EXTINCIÓN 

O proxecto eólico Valdepereira e as súas infraestruturas asociadas de evacuación afectan a especies protexidas, 

incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas (CGEA), como vulnerables (V) ou en perigo de extinción (PE): 

Flora 

• Eryngium duriaei subsp. juresianum (En Perigo de extinción).  

• Ranunculus bupleuroides subsp. bupleuroides (Vulnerable).  

• Thymelaea broteriana, (Vulnerable). 
 
Invertebrados 

Geomalacus maculosu (V) 
Anfibios  
Rana temporaria (V) 
Chioglossa lusitanica (V) 

Discoglossus galganoi (V)** 

Hyla arborea (V) 
Rana iberica (V) 

Mamíferos 
Galemys pyrenaicus (V) 

Myotis myotis (V) 
Rhinolophus ferrumequinum (V) 
Rhinolophus hipposideros (V). 

Myotis bechsteinii (V) 

O proxecto afecta a un “Área Prioritaria” para Galemys pyrenaicus (Vulnerable). 

Aves  
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Circus cyaneus (V) 
Circus pygargus (V) 
Gallinago gallinago (E)* 

Milvus milvus (En Perigo de Extinción) 

Scolopax rusticola (V)* 

Vanellus vanellus (En perigo de extinción)* 
Bubo bubo(V) 

* Poboación nidificante. 
** Poboacións insulares 

 

• A ESPECIAL AFECCIÓN DO PROXECTO Á SERRA DO CANDÁN: IMPACTOS SIGNIFICATIVOS E 
IRREVERSIBLES SOBRE A FAUNA E A FLORA. AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA  

A serra do Candán é unha serra galega que se estende ao longo dos concellos de Forcarei, Lalín, Silleda, Beariz e O 

Irixo. Atópase na dorsal galega e é onde nacen os ríos Lérez, o Umia e varios afluentes do Deza. É unha zona especial 
de conservación (ZEC). 

Características 

A maior parte das rochas da serra está constituídas por granitos e xistos, morfoloxicamente a superficie é achairada, a súa 
orientación é paralela á costa o que fai que sexa responsable do coñecido como efecto Föhn que fai que as frontes húmidas 
procedentes do Atlántico ascendan ao chegar á vertente occidental da serra do Candán, arrefriando ao ter que elevarse e como 
consecuencia condénsanse a auga, que descarga como chuvia antes de chegar ao cume, mentres a vertente do sotavento recibe 
o aire fresco que vai quecendo ao perder altura. 

Cumes 

Os principais cumes son o Alto de San Bieito -tamén chamado monte de San Bento- (1017 metros), O Coco (969 metros), Seixiños 
Brancos (905 metros), Chamor (815 metros) e Alto de San Sebastián (750 metros). A serra do Candán está incluída na Rede Natura 
pola riqueza dos seus ecosistemas, que varían desde os bosques de galería e as fragas nas zonas de menos altitude e nas ribeiras 
dos ríos, ata o monte baixo de toxo, carqueixa, queiroga e xesta. Entre a fauna presente no Candán destacan especies en perigo 
de extinción como o bufo real e a aguia real, xunto con especies máis comúns como o azor, o miñato, a curuxa, o lobo, o gato 
bravo, a denosiña e o raposo. 

A fauna da serra do Candán vaise a distribuir principalmente entre os sistemas fluviais, as zonas de matogueiras e a dos bosques. 

Nos primeiros podemos destacar os seguintes anfibios: a salamántiga (Chioglossa lusitanica), a píntega (Salamandra salamandra), 
a rá verde (Rana perezi), a rá patilonga (Rana iberica) ou o sapo común (Bufo bufo). O grupo dos reptís aparecen en menor número 
cós anteriores pero hai a presencia de tres endemismos ibéricos: o lagarto das silvas (Lacerta schreibei), a lagartixa galega (Podarcis 
bocagei) e a víbora de Seoane (Vipera seoanei). 

A boa conservación das formacións vexetais autóctonas principalmente nos bosques das ribeiras e dos cursos fluviais do concello, 
favorece a pervivencia dun gran número de aves nestes espacios, das que salientamos as seguintes: a garza real (Ardea cinerea), 
o martiño peixeiro (Alcedo atthis), o ferreiriño real (Parus major), o gaio (Garrulus glandarius), o verderolo (Cardelius chloris), o 
ouriolo (Oriolus oriolus) e o bufo real (Bubo bubo). 

Nos mamíferos dentro dos bosques de ribeira e cursos fluviais aparece un endemismo, a do rato de almizcre (Galemys pyrenaicus). 
Outros mamíferos presentes no val son: a lontra (Lutra lutra), o orizo cacho (Erinaceus europeus), o turón (Mustela putorios) e a 
rata cintenta (Rattus rattus). 

Moitos destes animais non só están nestes medios senón que tamén se desprazan cara outros; destes xeito, nos bosques e 
matogueiras ademais de atopar algúns animais anteriores tamén poderemos ver anfibios como a pintafontes común (Triturus boscai) 
e o sapo corriqueiro (Rana iberica) ; reptís como o lagarto ocelado (Lacerta lepida), a cobra lagarteira común (Coronella austriaca) 
ou nas matogueiras o escancer común (Anguis fragilis); tamén un bo número de aves voarán sobre a Serra do Candán, como o 
miñato abelleiro (Pernis apivorus), o azor (Accipiter gentilis), o bufo real (Bubo bubo), o peto real (Dendrocopos major) e o ferreiriño 
cristado (Parus cristatus) nos bosques, a gatafornela (Circus cyaneus), a tartaraña cincenta (Circus pygargus), o paspallás (Coturnix 
coturnix), a curuxa (Tyto alba), o moucho das orellas (Otus scops), o falcón peregrino (Falco peregrinus) e a andoriña dos penedos 
(Ptynoprogne rupestris) nas matogueiras, e o miñato común (Buteo buteo), o falcón pequeno (Falco subuteo), a papuxa cabecinegra 
(Sylvia melanocephala), a papuxa común (Sylvia communis), o pardal montés (Passer montanus), a escribenta riscada (Emberiza 
cia) e a escribenta común (Emberiza circlus) en ambos. 
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No Candán sorprenderannos en primavera as aves rapaces, como a gatafornela, a tartaraña cincenta, o miñato abelleiro común e 
a aguia cobreira. Tamén farán acto de presenza a escribenta amarela, o picanzo vermello e o cardeal común, o esmerillón. 

Por último queda o grupo dos mamíferos, os cales teñen unha alta diversidade nos concellos afectados: aparecen catro 
endemismos, o rato de almizcre (Galemys pyrenaicus) que aparece nos sistemas fluviais, o furafollas ibérico (Sorex granarius), o 
coello bravo (Oryctolagus cuniculus) e a lebre (Lepus granatensis). Ademais destes, outros mamíferos representativos dos bosques 
e matogueiras son o rato do campo (Apodemus sylvaticus), o lobo (Canis lupus), o raposo (Vulpes vulpes), a denociña (Mustela 
nivalis), a fuiña (Martes foina), o teixugo (Meles meles), o gato bravo (Felis sylvestris) e o xabarín (Sus scrofa). 

Bufo real (Bubo bubo) 

O principal problema que encontrou é a diminución da súa presa principal, o coello, o que fai oscilar as súas poboacións fortemente. 

Categoría de conservación 

Vulnerábel. 

 

Gatafornela (Circus cyaneus) 

Hábitat 

Prefire zonas de certa altitude, con zonas de matogueira densa. 

Estado de conservación 

A súa principal ameaza reside na destrución e alteración do seu hábitat por motivo do desecamento das marismas e estuarios, dos 
cambios na agricultura e a transformación dos pasteiros en plantacións de eucaliptos. 

Categoría de conservación 

Vulnerábel. 

 

 

 AFECCIÓN SEVERA Á AGUIA REAL. ZONA DE PRESENCIA POTENCIAL DA ÁGUIA REAL 

En relación á Águia real cómpre indicar que segundo o documento El Águila Real en Galicia publicado por Alberto 

Gil Carrera e Luis Tapia (Seo /BirdLife) indican a presencia da especie na Serra do Candán: 
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Los datos disponibles sobre la presencia de individuos (Anuarios Ornitológicos de Galicia 1993-2001) fuera de estas 

áreas de cría, corresponderían a individuos en dispersión postnupcial, centrándose las observaciones en el sur de 

la Dorsal Galega (Suido-Candán) y en menos grado en las sierras costeras. 

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. 

Existen unha serie de humedais afectados polos proxectos e que foron obviados na tramitación ambiental. Non se 

garante por tanto a necesaria conectividade ecolóxica lonxitudinal e transversal dos ecosistemas nin a necesaria 
coherencia da Rede Natura 2000. A afección aos humedais non garante a existencia de corredores ecolóxicos nin a 
permeabilidade dos ecosistemas, dos hábitats e as especies que os habitan.  

A densidade das infraestruturas eólicas existententes e previstas na área de implantación dos proxectos descritos  

implica un risco claro de xerar “illas biolóxicas”, derivado da fragmentación excesiva dos hábitats e sin garantir a 
necesaria permeabilidade ecolóxica. 

Constátase a presencia de varios hábitats de interese natural comunitario e/ou prioritarios: 3260, 4030, 6220*, 6430, 

6510, 8230 e 91E0*, 4030 e 4020*. 

Entre a fauna presente no Candán destacan especies en perigo de extinción como o bufo real e a aguia real, xunto 

con especies máis comúns como o azor, o miñato, a curuxa, o lobo, o gato bravo, a denosiña e o raposo.  

Pero tamén destaca a severa afección aos anfibios Chioglossa lusitanica, Hyla arborea, Pelobates cultripes, Rana 
iberica e Rana temporaria e o invertebrado Geomalacus maculosus, todos eles coa categoría de vulnerable; as aves 

Milvus milvus, Gallinago gallinago e Vanellus vanellus coa categoría de en perigo de extinción; Circus cyaneus, 
Circus pygargus e Scolopax rusticola coa categoría de vulnerable e os mamíferos Galemys pyrenaicus, Myotis 

bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, e Rhinolophus hipposideros todos coa categoría de 

vulnerable. 

A poligonal do proxecto eólico Valdepereira está incluída parcialmente dentro das áreas prioritarias para avifauna 
ameazada e/ou zonas de protección da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión, segundo o establecido na 

Resolución do 18 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se actualiza a 
delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de 
aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas e se dispón a publicación das zonas de protección 

existentes na Comunidade autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna 

contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.  
Non se xustifica a necesidade de instalar infraestruturas eólicas nunha área xeográfica tan sensible e con 

especies en perigo de extinción. 

Segundo a normativa vixente, isto é, a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade 

de Galicia, no seu  Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas, establece literalmente: 

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. 
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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. 

VII.- CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DA ÁREA XEOGRÁFICA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO 

EÓLICO VALDEPEREIRA E A SÚA LIÑA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN ASOCIADA 
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Resulta acreditado no procedemento a presenza de diversos cauces fluviais e húmidas na área de execución do 

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

implantación prevista no mesmo ámbito xeográfico. 

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

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

sobre o medio ambiente indica respecto á localización dos proxectos: 

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

polos proxectos, tendo en cuenta, en particular: 

a) o uso presente e aprobado da terra; 

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

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

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

i) humidais, zonas ribeiregas, desembocaduras de ríos, 

ii) zonas costeiras e medio mariño, 

iii) zonas de montaña e de bosque, 

iv) reservas naturais e parques, 

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

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

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

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

vii) áreas de gran densidade demográfica, 

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

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

seguintes condicións: 

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

conservación do lugar ou sen ser necesario para a mesma. 

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

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

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

humidais afectados. 

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

humidais, fontes e nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto eólico e parte 

da súa infraestrutura de evacuación, afección severa e irreversible obviada tanto no EIA como agora na DIA. 

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). 
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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. 

Existen varios humedais e paraxes higrófilas afectadas pola instalación dos aeroxeradores como o Val de Barneiro. 

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. 

A NECESIDADE DA COLECTIVIDADE ECOLÓXICA. AUSENCIA DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DO 
PROXECTO EÓLICO VALDEPEREIRA. 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto eólico Valdepereira non permitiu valorar a 
importancia da zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable transcendental para coñecer o 

grao de facilidade ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as interrelacións da biodiversidade. 
Neste aspecto, os estudos da Ecoloxía da Paisaxe, a través da cartografía ecolóxica e a valoración interpretativa 

de variables desde as ciencias xeográficas, permiten valorar o estado de fragmentación/conectividade do espazo 
xeográfico de modo que serven de ferramenta fundamental para definir marcos de acción de ordenación 

territorial vistas desde a conservación e a formulación de estratexias de recuperación do medio intervido. 
Sen embargo, 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. 
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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. 
No caso que nos ocupa das instalacións do proxecto eólico Valdepereira os demais parques eólicos en tramitación 

e xa instalados e en funcionamento, non se presentaron estudos sobre da conectividade ecolóxica, de gran 

interese para a ordenación do territorio debido á súa importancia para o establecemento de áreas nas que se 

necesita de intervención participativa en aras da recuperación dos espazos naturais, o desenvolvemento sostible 
e a conservación. Como sinalan Gurrutxaga e Lozano (2008), a investigación sobre a estrutura das paisaxes, 

abordados desde a Ecoloxía da Paisaxe, permite avaliar a relación existente entre as interaccións que permiten a 
funcionalidade dos territorios cos cambios sobre as paisaxes naturais e a súa dinámica ecolóxica. Devandito 

panorama permite poñer en perspectiva a influencia antrópica sobre o medio natural estudándose a 
transformación e modificación das paisaxes e as interaccións e comportamentos que a biodiversidade asume 
como resposta da súa intervención. 

En Galicia non existe un Programa autonómico de Corredores Biolóxicos, que sirva de estratexia para a promoción 
da conservación e uso sostible da biodiversidade fóra dos territorios catalogados como áreas silvestres de 

protección. Polo tanto, á hora de executar proxectos industriais como os que nos ocupa, cómpre realizar estudos 
en conectividade ecolóxica como parte dos seus eixos estratéxicos de implementación para procurar o resgardo 

e coido da biodiversidade mediante a participación social e cultural e o establecemento dos correspondentes 
corredores biolóxicos urbanos e interurbanos, que no presente caso non se realizaron. 
 
A conectividade ecolóxica vista como a conexión entre os parches ou fragmentos dunha paisaxe é inversamente 
proporcional á fragmentación da paisaxe, é dicir a máis fragmentación menor conectividade ecolóxica. Por tanto, 

os conceptos de fragmentación de hábitats e conectividade ecolóxica están estreitamente ligados. 

Índice de conectividade ecolóxica 

Precisamente para estimar o grao de conectividade da paisaxe, existe o índice de conectividade ecolóxica, o cal 

se basea na funcionalidade do ecosistema considerando a capacidade de desprazamento das especies a través 
dos distintos usos do chan dentro de en un mesmo paisaxe. 

Deste xeito, o índice pódese utilizar cando a capacidade dispersiva da especie indicadora vese afectada polos 
diferentes usos do chan que conforman a totalidade dunha paisaxe. Este índice é unha ferramenta de gran 

utilidade, xa que a partir dos seus resultados é posible deseñar corredores ecolóxicos, modelar distancias e xerar 

futuros escenarios. 

Importancia da conectividade ecolóxica 

Coa gran cantidade de infraestruturas e parques eólicos xa instalados na mesma área xeográfica, os ecosistemas 

vense fortemente degradados. Como resultado, rexístrase unha enorme perda de hábitats para a biodiversidade, 
o cal se traduce nun aumento considerable das vulnerabilidades das especies, que podería levalas á extinción. 

Sumado a iso, os relictos de hábitats que persisten atópanse separados entre si, dificultando o desprazamento de 
especies, patróns de migración, probabilidade de colonización e interaccións entre distintas poboacións, como 
tamén as posibilidades de que os organismos se adapten ao cambio climático. 

Pola súa banda, a conectividade ecolóxica estuda en profundidade esta problemática xa que, en resumidas 

contas, dá unha idea de que tan ben ou mal están conectados dous relictos, parches ou fragmentos da paisaxe. 

Os seus estudos e implicacións son de fundamental importancia para a planificación e deseño de áreas protexidas 
debido a que, á fin e ao cabo, as áreas protexidas son relictos do ecosistema orixinal e manter a conexión entre 
dúas áreas protexidas, potenciará os esforzos de conservación de especies. 

Así mesmo, a conectividade ecolóxica é relevante no que respecta ao ordenamento territorial, debido a que a 
planificación será o mecanismo crave para que os espazos que se destinan para o desenvolvemento de novas 

infraestruturas non interfiran na conectividade ecolóxica. 

No presente caso e dada a presencia de máis parques eólicos na mesma área xeográfica non se determinou o 

índice de conectividade ecolóxica nin a permeabilidade existente entre os ecosistemas. 
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VIII.- AFECCIÓN SEVERA PARA AS AVES E INSECTOS COMO CONSECUENCIA DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS EXISTENTES NO ÁMBITO XEOGRÁFICO DO PROXECTO DO PARQUE 
EÓLICO VALDEPEREIRA. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA. 

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 Valdepereira non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia 

desta sobre a Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia. 

IX CONTEXTO NO QUE SE PREVÉ A IMPLANTACIÓN DO PROXECTO EÓLICO VALDEPEREIRA E AS SÚAS 

INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN E CONEXIÓN: EXISTENCIA DOUTROS PARQUES EÓLICOS XA 

INSTALADOS E EN FUNCIONAMENTO E OUTROS EN TRAMITACIÓN 

Na entorna do proxecto atópanse as Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP) Serra do Candán e Montes do 

Testeiro a escasos metros do proxecto eólico e a Serra do Cando. 
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O proxecto afecta de forma severa a afloramentos rochosos que non foron obxecto de caracterización 
bioxeolóxica durante a tramitación ambiental e afecta de forma severa a masas maduras de carballeiras, a 
humedais e a hábitats prioritarios e de interés comunitario. 

 

Pero hai que ter en conta que o proxecto prevé desarrollarse nun área xeográfica que conta con unha presión 

eólica excesiva: 
 

 
PLANTAS DE XERACIÓN EÓLICA PREVISTAS PARA A ÁREA XEOGRÁFICA DE IMPLANTACIÓN DO PROXECTO.  

 

 

INSTALACIONES DE CONEXIÓN BEARIZ 400 kV – EIXE LESTE 

 

Número PARQUE EÓLICO POTENCIA 

INSTALADA (MW) 

PROMOTORA 

1 Serra do Faro 36,4 Serra do Faro, S.L.U 

2 Serra do Faro Ampliación II 33,6 Pena da Cota Eólica, S.L.U 

3 Coto Frío 39,6 Coto Frío, S.L.U 

4 Coto da Mina 16,72 Coto da Mina S.A.U 

5 Pico Seco 29,7 Aerogeneración Galicia, S.L.U 

6 Valdepereira 26,4 Aerogeneración Galicia, S.L.U 

7 Suído I 39,9 Desarrollos Renovables del Norte, S.L.U 

8 A Estivada 24 Naturgy Renovables, S.L.U 

9 As Vides 16 Naturgy Renovables, S.L.U 

10 Campos Vellos 30 Greenalia Wind Power Campos Vellos S.L.U 

11 Marcofán 25,20 Marcofán Eólica, S.L.U 

12 Pena da Lebre 14 Marcofán Eólica, S.L.U 

13 Puza 48 Alto da Puza, S.L.U 

14 Edreira I 24 Puentengasa San Roque I, S.L.U 

15 Coto das Airas 44 Coto das Airas, S.L.U 

16 Laxabranca 26,6 Laxabranca, S.L.U 

17 Uxo 21 Naturgy Renovables, S.L.U 

18 Monte Peón 12,6 Naturgy Renovables, S.L.U 

19 As Penizas 33,6 Greenalia Wind Power, S.L.U 

20 As Penizas Ampliación 10 Greenalia Wind Power, S.L.U 

21 Pedra Longa 16,8 Pedra Longa Eólica, S.L.U 

22 Cabanelas 18 Sistemas Energéticos Cabanelas, S.A.U 

23 Tramontana 72,8 Greenalia Wind Power Tramontana, S.L.U 

24 Siroco 61,6 Greenalia Wind Power Siroco, S.L.U 

25 Coto do Carballal 28 Adelanta Corporación, S.A. 

Total 

potencia 

 748,52  

 

Número OUTROS PARQUES EÓLICOS E LIÑAS DE EVACUACIÓN XA EXISTENTES OU PREVISTAS NA ÁREA DE 

IMPLANTACIÓN DO PROXECTO 

1 Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal  L.A. T. 132  kV O Irixo-Lalín 

2 Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal Parque eólico  Irixo (fase 1) 

3 Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal Parque eólico  Ameixeiras eTesteiros 

4 Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal Parque eólico  Paraño Oeste 
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Aos 29 proxectos indicados hai que engadir agora o proxecto do parque eólico Carballoso e a súa 
infraestrutura de evacuación e o proxecto de Conexión Beariz 400 kV EIXE SUR. 

 

INSTALACIONES DE CONEXIÓN BEARIZ 400 kV – EIXE SUR 
 

Número PARQUE EÓLICO POTENCIA 
INSTALADA (MW) 

PROMOTORA 

1 Parque eólico Puza 48 MW Titular: Alto de Puza S.L.  

Expediente; IN408A 2020/15 

2 Parque Eólico EDREIRA I 24MW Titular: Puentengasa San Roque I, S.L  

Expediente; IN661A 2011/15-4 

3 Parque Eólico COTO DAS  
AIRAS 

44MW Titular: Coto das Airas, S.L.  
Expediente; IN408A 2018/08 

4 Parque Eólico LAXABRANCA 26,60 MW Titular: Laxabranca, S.L.  
Expediente; IN408A 2020/17 

5 Parque Eólico UXO 21 MW Titular: Naturgy Renovables, S.L.  

Expediente; IN408A 2018/5 

6 Parque Eólico MONTE PEÓN 12,6 MW Titular: Naturgy Renovables, S.L  
 Expediente; IN408A 2018/04 

7 Parque eólico Carballoso -  -  

 
 
Por outra banda, tampouco se avalían os impactos acumulados e sinérxicos da totalidade dos parques eólicos e 

das infraestruturas de evacuación e conexión asociadas existentes no mesmo ámbito xeográfico de implantación 

do parque eólico Valdepereira e a súa liña eléctrica de evacuación: 

OUTROS PARQUES EÓLICOS E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN NUN BUFFER OU 
ENVOLVENTE DE 10 KM 

NÚMERO DENOMINACIÓN 

1 Parque eólico Coto San Sebastián 

2 Parque eólico Outeiro Grande 

3 Parque eólico Masgalán – Campo do Coco 

4 Parque eólico Ameixeiras -Testeiro 

5 Parque eólico Borreiro 

6 Parque eólico Cabanelas 

7 Parque eólico Campo das Cruces 

8 Parque eólico Pedra Longa 

9 Parque eólico Targos 

10 LAT Parque eólico Ameixeiras 

11 LAT Parque eólico Masgalán 

12 LAT As Travesas - Cartelle 

13 LAT Parque eólico Coto San Sebastián 

14 LAT Parque eólico Galerna 

15 Parque eólico Paraño Oeste 

16 Parque eólico Afrende 

17 Parque eólico Tramontana 

18 Parque eólico Siroco 

 

A isto hai que engadir as líneas eléctricas xa executadas e as que están en tramitación: 

LAT 66 Kv DERIV  
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LAT 66 Kv C1 TIB LES 66 UFD 

LAT 66 Kv C1 LER SJG 66 UFD 

LAT 66 Kv C1 LER SJG 66 UFD 

LAT 66 Kv C1 MUR SJG 66 UFD 

LAT 66 Kv C1 MUR SJG 66 UFD 

LAT 132 kv As Penizas –SEC Paraño Tramitación  

LAT 400 Kv C1 MES2 CAR 400 REE 

LAT 400 Kv C2 MES2 CAR 400 REE 

LAT 400 Kv C1 MES2 CAR 400 REE 

LAT 220 Kv C1 POR TIB 220 

LAT 220 Kv C1 POR TIB 220 REE 

LAT 220 Kv C1 POR TIB 220 REE 

O impacto xeral provocado pola acumulación de parques eólicos pode xerar graves afeccións tanto á poboación 
como aos animais da zona. Preocupa, especialmente, a situación da avifauna e os quirópteros, dado que esta 
concentración de parques podería supor un incremento significativo da mortalidade, do efecto baleiro (abandono 

da zona) e do efecto barreira. Neste último caso, cuxo resultado directo sería o da perdida de conectividade 

ecolóxica, vulnera de xeito flagrante a disposición incluída na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e 

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

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

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

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

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

“Mitigación de las barreras producidas por la infraestructura de producción y distribución de energía, 
prioritariamente en aquellos parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos que atraviesen áreas relevantes 
para la diversidad de aves y murciélagos y/o concentren un elevado número de electrocuciones o colisiones.” 

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

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

Amenazadas (CNEA). 

X.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA, PERDA DA FUNCIONALIDADE PAISAXÍSTICA DE MIRADOIROS E 

AFECCIÓN SEVERA Á CONECTIVIDADE ECOLÓXICA 

O proxecto eólico Valdepereira afecta de forma severa a AEIP-07-29 Serra do Candán e Montes do Testeiro, a uns 

900 metros, e a AEIP-07-31 Pozo Negro e a miradoiros como os da Serra do Candán e Montes do Testeiro, o das 

Ameixeiras, afectado de forma moi severa polo proxecto eólico do mesmo nome, o miradoiro O Castelón, o 

miradoiro do Monte Coco afectado tamén de forma moi severa por parques eólicos xa instalados, o miradoiro O 

Curro a 6,5 km. Ao nordés dos aeroxeradores, discorre a Vía da Prata do Camiño de Santiago con unha importante 

afección paisaxística. Non se tivo en conta a avaliación ambiental sinérxica, aditiva e/ou acumulada cos parques 

xa en funcionamento e os que están en tramitación. A afección paisaxística é irreversible coa conseguinte perda 

da funcionalidade paisaxística destas áreas. 
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Os Montes do Testeiro constitúen unha serra galega localizada entra a comarca de Tabeirós (Terra de Montes) e a 
comarca do Deza en dirección nordés – suroeste. Os seus cumes máis representativos son o Alto de Uceiro (Vértice 
Xeodésico do Candán) a 1.004 metros de altitude, Pena Pixín e Coto dás Ondas a 974 a 974 metros. 

En canto ás unidades de paisaxe definidas no Inventario Nacional da Paisaxe elaborada polo Ministerio para a 

Transición Ecolóxica, no ámbito de estudo definido aparece tres unidades de paisaxe: 

“Montes do Testeiro e Serrado Cando”, “Costas e Vales do Carballiño” e “Montes das Cabeceiras dos Ríos Umia, 

Lérez e Deza”. 

 

Parque eólico Ameixeiras xa instalado nos Montes do Testeiro 
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Aglomeración de infraestruturas eólicas nos Montes do Testeiro e na Rede Natura 2000 
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Vértice xeodésico do Candán co Miradoiro de Grobas e o Miradoiro de Pedroselo. Ao fondo a SET e os 
aeroxeradores do parque eólico Masgalán, xa instalado. Tamén o Miradoiro do Alto do Coco. 

 

 

Miradoiro de Grobas, na Serra do Candán, severamente afectado por unha liña eléctrica de evacuación de alta 
tensión. Xeración de Feísmo Paisaxístico. 

 

Mirador do Alto de Santa Mariña do Seixo afectado polo parque eólico do Seixo, en funcionamento 
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Observatorio Astronómico de Cotobade severamente afectado polos parques eólicos instalados e en tramitación 

da entorna 
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Observatorio Astronómico de Forcarei severamente afectado polos parques eólicos instalados e en tramitación 

da entorna 
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Portalén ou Alto do Alén, na Serra do Cando na Rede Natura 2000 

 

 

Mirador do Alto de Santa Mariña do Seixo afectado polo parque eólico Serra do Seixo, xa instalado e os demais 
parques en funcionamento e os que se atopan en tramitación 
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Miradoiro de Grobas, na Serra do Candán, tamén afectado por parques eólicos e liñas eléctricas de evacuación 

 

Miradoiro da Aldea de Grobas.  
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Miradoiro da Aldea de Grobas afectado por parques eólicos en funcionamento 

 

Senda  das Neveiras.  
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Roteiro de Grobas.  

 

Miradoiro do Alto do Coco afectado por parques eólicos en funcionamento. As dorsais dos montes están inzadas 
de eólicos. Xeración de Feísmo Paisaxístico. 
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Miradoiro do Alto do Coco severamente afectado por parques eólicos en funcionamento, liñas eléctricas de 
evacuación e outros parques en tramitación 

 

Neveiras de Fixo 
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Rede de Miradoiros: Pedroselo, Grobas, Coco, Alto do Castelo de Trasdomonte, Alto do Candán e Vértice 

Xeodésico do Candán 

 

Miradoiro de Alto do Castelo de Trasdomonte 
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Na imaxe as Brañas de Xestoso, a Serra do Candán, a Serra do Cando, Pena Veidosa e Monte Faro que configuran 

a Rede Natura 2000 da entorna dos proxectos eólicos 

 

 

 

Miradoiro de Zaida e Miradoiro de Alto do Paraño directamente afectados polo proxecto do parque eólico 

Campos Vellos. 
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Sendeiro das Devesas do Candán tamén afectado por parques eólicos en funcionamento e proxectos en 

tramitación 

 

 

Mirador do Alto do Paraño afectado por liñas eléctricas de evacuación e parques eólicos en funcionamento e en 
tramitación 
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Mirador do Pedroselo e Sendeiro das Devesas do Candán, o máis  próximo ao proxecto do parque eólico Estivada 

e afectado xa por parques eólicos en funcionamento 
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Mirador do Outeiro do Coco afectado de forma severa polas infraestruturas eólicas 

 

Mirador das Tres Rías afectado de forma severa por infraestruturas eólicas 

 

Mirador do Pedroselo e Sendeiro das Devesas do Candán, PR –G 227, afectado de forma severa polas 
infraestruturas eólicas. 

 

 

Existe unha afección severa para a Rede Natura 2000 derivada da invasión de proxectos eólicos ubicados na 
entorna da: 

-ZEC Serra do Candán, á beira do proxecto eólico A Estivada, á beira do proxecto eólico Marcofán, á beira da 
liña eléctrica de evacuación Beariz Eixe Leste e afectada por outros parques xa instalados e en 
funcionamento. 

- ZEC Serra do Cando.  

- ZEC Pena Veidosa.  
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- ZEC Monte Faro.  

 

Imaxes do proxecto do parque eólico Estivada e todos os demais proxectos en tramitación. Importante grao de 
saturación eólica da área 

Destaca a proximidade ao parque eólico en funciomanto Ameixeiras –Testeiros con 75 muíños e a tan só a 0,95 
km ao aeroxerador ES01, o proxecto eólico en tramitación Marcofán, a tan só 2,18 km do aeroxerador ES01, o 

proxecto eólico en tramitación Pena da Lebre, o proxecto eólico Paraño Oeste, o proxecto eólico Pico Seco e o 
proxecto eólico Valdepereira. 
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Observatorio astronómico de Forcarei, Fervenza de Quintillán, Fervenza das Quintas, o Curro de Sabucedo, Ruta 

dos Muíños de Vesacarballa, Neveiras do Faro, Serra do Candán, Mosteiro de Aciveiro, Ruta da Freixa de 

Chamosa, Fervenza das Penizas, Cruz do Campelo, Parque arqueolóxico de Campo Lameiro, Alto do Candán,  
Ermida de San Bieito, Alto do Candán, Grabas, Mirador de Pedroselo, Ermida de San Amaro, Capela de San 

Silvestre, Capela de San Sebastián, Fervenzas de Sta. Mariña, Ruta de Frei Martín Sarmiento, Brañas de Xestoso, 
Igrexa de San Tomé de Quireza, Roteiro do Peón, Vértice xeodésico Outeiro Grande, Miradoiro da Bertiña, Muíño 

de Urzal de Pumares, Fervenza do Regueiro do Esqueiro, Muíño de Sesto,  Pía da Fonte de Sta. Mariña, Estanque 
de Fariña, Estanque do Muíño de Lourenzo, Castro de Marcenlo,  Mirador do Outeiro de Iglesias, Acueducto do 
Muíño de Demetrio, Muíño das Carballas de Trabadela, Castro de Entrecastelo, Centro de acollida equina de 

Sabucedo, Necrópole do Campo das Antas, Eira dos Mouros I, Eira dos Mouros III, Campo dos  Mouros, Igrexa de 
Santiago de Pardesoa, Ponte vella de Andón, Cruz do Campelo, Carballeira de San Xusto, Capela de Caroi,  

Miradoiro das Tres Rías, Santuario dos Milagres de Amil, Fervenza da Férveda de Xestoso,…etc. 

Afección paisaxística severa para: 
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Serra do Candán 
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Couto de San Sebastián 
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Ponte Vella de Andón 

 

Parque eólico Masgalán 
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Parque eólico Masgalán 

 

Parque eólico Masgalán e a Ermida de San Bieito 
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Vistas desde o Vértice xeodésico de Outeiro Grande 

 

Mirador de Pedroselo cos aeroxeradore en liña recta 
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Colmeas na Serra do Candán 

 

Imaxe desde a Serra do Candán 
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Sendeiro das Devesas do Candán 

 

Parque eólico do Seixo 



59 
 

 

Miradoiro das Tres Rías 
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Mirador no Monte do Seixo, na Serra do Cando, inzado de aeroxeradores. Xeración de Feísmo Paisaxístico. 

 

Cruz do Seixo, na Serra do Cando 
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Parque eólico Serra do Cando 

 

Portalén ou Alto do Alén 
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Miradoiro do Alto do Seixo 

• AFECCIÓN SEVERA Á REDE NATURA 2000. 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 

Cómpre ter en conta que a Rede Natura 2000 localízase prácticamente á beira das instalacións do proxecto eólico 

Valdepereira e dos numerosos parques xa instalados e en tramitación. 

Debéranse avaliar os impactos acumulados e sinérxicos do parque eólico e as súas infraestruturas asociadas de 

evacuación, tendo en conta tamén o conxunto de parques eólicos e as súas respectivas infraestruturas existentes 
no mesmo ámbito xeográfico en relación aos espazos próximos da Rede Natura 2000. 

O apartado de avaliación de repercusións do proxecto sobre a Rede Natura 2000 incluirá, de maneira diferenciada 
para cada unha das alternativas do proxecto consideradas, o seguinte: 

a) Identificación dos espazos afectados, e para cada un identificación dos hábitats, especies e demais obxectivos 
de conservación afectados polo proxecto, xunto coa descrición dos seus requirimentos ecolóxicos máis 
probablemente afectados polo proxecto e a información dispoñible cuantitativa, cualitativa e  cartográfica 

descritiva do seu estado de conservación a escala do conxunto espazo. 

b) Identificación, caracterización e cuantificación dos impactos do proxecto sobre o estado de conservación dos 

hábitats e especies polos que se designou o lugar, sobre o resto dos obxectivos de conservación especificados no 
correspondente plan de xestión, e no seu caso sobre a conectividade con outros espazos e sobre os demais 
elementos que outorgan particular importancia ao espazo no contexto da Rede e contribúen á súa coherencia. A 
avaliación destes impactos apoiarase en información real e actual sobre os hábitats e especies obxecto de 

conservación no lugar. 

c) Medidas preventivas e correctoras destinadas a mitigar os impactos, e medidas compensatorias destinadas a 

compensar o impacto residual, evitando con iso unha deterioración neta do conxunto de variables que definen o 
estado de conservación no conxunto do lugar dos hábitats ou as especies afectados polo proxecto. 

Serra do Candán 
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Código ZEC 
ES1140013 
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 

Forcarei, Lalín, Silleda, Beariz e O Irixo. 
Superficie 

10.699 ha. 
Situación 
Na zona centro-sudoeste de Galicia, na denominada Dorsal Galega. Nesta serra atópase o nacemento dos ríos 
Lérez, Umia e de varios tributarios do Deza. Está relativamente próxima ao río Ulla e ao río Miño. Localidades de 
referencia: Andón, Aciveiro, Berrozo, Fixó, Vilariño e Codesás (Forcarei); Refoxos, Laro, Parada, Zobra e A 

Trigueira (Lalín); A Ermida (Beariz); Regueiro (Boborás); Subirol (O Irixo). 

Outras figuras de protección 
• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Candán”, de 10.699 ha. 

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

Código Denominación 

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

4020 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 

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 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

8310   Covas non explotadas polo turismo 

91E0 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 

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
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9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus cyclamineus 
Cerambyx cerdo Chondrostoma 

polylepis 

  Euphydryas aurinia   

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  
Margaritifera 
margaritifera 

  

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus 

Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Myotis bechsteinii 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  

Serra do Cando 
Código ZEC 
ES1140014 

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 

Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz. 
Superficie 

5.458 ha. 
Situación 
Na zona centro-sudoeste de Galicia, na denominada Dorsal Galega. Nesta serra atópase o nacemento dos ríos 

Verdugo e Almofrei (este último tributario do Lérez). Está relativamente próxima ao río Lérez e ao río Avia, 
afluente do Miño. Localidades de referencia: Cerdedo, Chamadoira, Limeres, Cavadosa e Meilide (Cerdedo); 

Caroi, Valongo e Augas Santas (Cotobade); Alfonsín, Devesa de Arriba, Pousada, Pardesoa e Sisto (Forcarei); 
Escuadra, Antas, Covelo, Cambeses, Gabián, Cernedo e A Barcia (A Lama); Xigarza e Doade (Beariz). 
Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Cando”, de 5.458 ha. 

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

Código Denominación 

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

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

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 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

8310   Covas non explotadas polo turismo 

91E0 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 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

  Cerambyx cerdo Rutilus arcasii 

  Euphydryas aurinia   

  Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  Oxygastra curtisii   

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus 

Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Myotis bechsteinii 

  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

Concluimos que na tramitación ambiental do proxecto eólico Valdepereira non se tivo en conta o grao de máxima 

sensibilidade ambiental da área xeográfica na que se prevé instalar, non se tivo en conta a proximidade da Rede 

Natura 2000 e a necesaria coherencia desta, non se tivo en conta a necesidade conectividade ecolóxica e non se 

valorou o elevado número de parques eólicos e aeroxeradores xa instalados e en tramitación. 

XI.- AFECCIÓN SEVERA ÁS PAISAXES CULTURAIS DE AVELINO CACHAFEIRO. AFECCIÓN OBVIADA NO ESTUDO 

DE PATRIMONIO CULTURAL E PAISAXÍSTICO. 
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A IMPORTANCIA DAS PAISAXES DO CANDÁN: AS PAISAXES DE AVELINO CACHAFEIRO 

No outono do cerne Candán 

deitan as fontes do Lérez: 

no baixo, ao pé do regato 

sorrí a Santiña de Montes 

nun convento destellado 

                                                              Autor: Avelino Cachafeiro 

As Paisaxes da Terra de Montes adicou Avelino Cachafeiro boa parte da súa obra. Así destacan as pezas: 

 Choran na Cruz da Cancela 
 No outono do cerne Candán 

 Avión do outono Suído 

 No altiño do Paraño (en referencia ao Alto do Paraño, municipio de Boborás, Ourense) 

 Soutelo ten unha Virxe 

 Se a Terra de Montes vas 
 Testeiro, Coco e Candán 

 Indo por Soutelo Arriba 

 
No ano 1969 Avelino Cachafeliro publica o libro,“Voando cas aas dá Vida”. Prologado por Ramón Otero Pedraio, 
con 42 fermosos e profundos poemas que falan da terra, do amor, da morte e da nostalxia da música. Pero sobre 

todo fala das Paisaxes da Terra de Montes, dos Montes Testeiro, do Coco e sobre todo do Candán. 

XII.- A IMPORTANCIA ARQUEOLÓXICA E PATRIMONIAL DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO VALDEPEREIRA 

E A SÚA INFRAESTRUTURA ASOCIADA DE EVACUACIÓN. DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO 

CULTURAL 

O parque eólico Valdepereira e as súas infraestruturas asociadas de evacuación afectan á Mámoa do Morico da 

Negra (GA32035026), que forma parte da necrópole de Pena Hueira e o petróglifo homónimo, polo que se afecta á 

comprensión do conxunto, alterando o contexto xeográfico da propia necrópole.  

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. 



67 
 

XIII.- A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO 
NATURAL E DA BIODIVERSIDADE 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

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

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias 
económicas, sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais. 

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

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

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

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

En virtude do anterior, 

SOLICITA:  

1.- O rexeitamento do proxecto eólico Valdepereira e a anulación da Declaración de impacto ambiental por 
incorrer en infracción normativa e non garantir a protección ambiental da área de afección do proxecto e á 

necesaria coherencia da Rede Natura 2000 e a necesaria conectividade ecolóxica. 

Anulen o proxecto do parque eólico Valdepereira, situado nos concellos de Lalín (Pontevedra) e O Irixo (Ourense) 

e promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11), DOG Núm. 57, de 23 de marzo de 
2022 e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal das instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, 

sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175), DOG Núm. 
88, de 6 de maio de 2022 por infracción normativa e incurrir en nulidade de pleno dereito. 

O proxecto eólico Valdepereira afecta a zonas de máxima sensibilidade ambiental tal e como se demostra na parte 
expositiva deste escrito, polo que deberan ser rexeitados, 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. Entre estas zonas de máxima sensibilidade está o Val de Camba de elevado valor ambiental e no 

que nacen varios cauces. Tamén afecta ao Val do Barneiro e ao Val dos Colados (nacemento de cauces tributarios 
do Rego de Surribas), clasificados como de sensibilidade moi alta. 

O proxecto eólico Valdepereira prevese instalar nun área xeográfica con unha presión eólica excesiva (xa existen 

outros parques eólicos como o Ameixeiras –Testeiros con 75 muíños e en plena Rede Natura da Serra do Candán 
e a escasos metros. Non se xustifica por tanto a necesidade nin a utilidade pública do proxecto nin a necesidade 

de máis parques eólicos na mesma área xeográfica. 

Ademais da existencia de especies catalogadas como vulnerables e en perigo de extinción descritas no corpo deste 

escrito, existe un risco severo para a necesaria coherencia da Rede Natura 2000, a Reserva Natural fluvial Ulla -
Deza e a afección a un elevado número de AEIP, LEIP e miradores. O elevado número de infraestruturas eólicas 
desvirtúa a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico e afecta de forma irreversible a conectividade 
ecolóxica. Ademais afecta de forma severa a afloramentos rochosos sen caracterizar. 
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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 do proxecto eólico Valdepereira nin ao proxecto da súa 

liña eléctrica de evacuación, que se tramita como un proxecto independente,  tal e como se indica na parte 
expositiva deste escrito. 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. 

Deberan habilitar por tanto as ligazóns web indicadas na parte expositiva deste escrito para poder acceder á 

documentación ambiental do proxecto eólico Valdepereira e as súas infraestruturas asociadas, xa que logo, 

estaríase a vulnerar o dereito de acceso á información ambiental recoñecido polo Convenio de Aarhus. 

A Comisión Económica de Nacións Unidas para Europa adoptou en Aarhus (Dinamarca) o 25 de xuño de 1998 a 

Convención sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

temas ambientais, coñecido como Convenio de Aarhus  que entrou en vigor o 30 de outubro de 2001. 

O seu obxectivo principal é o de contribuír a protexer o dereito de cada persoa, das xeracións presentes e futuras, 

a vivir nun medio ambiente que permita garantir a súa saúde e o seu benestar, e a garantir os dereitos de acceso 

á información sobre o medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

materia ambiental. 

En España  foi ratificado o 29 de decembro de 2004, e entrou en vigor o 29 de marzo de 2005. 

O Convenio de Aarhus promove unha serie de mecanismos para garantir a participación nos asuntos ambientais, 

esixindo a remoción dos obstáculos que a dificulten. Ademais ten as seguintes características: 

       -  É fonte directa de dereito interno e directamente aplicable. 

       -  Supón obrigacións por se mesmo, recoñece e regula dereitos para as persoas, e debe ser respectado por 

todos os órganos do Estado incluídos os xudiciais 

       -  Ten un valor xerárquico superior á lei, pero non á Constitución. 

       -  Recoñece o importante papel que as organizacións non gobernamentais e o sector privado poden 

desempeñar na protección do medio ambiente. 

      -  Alenta ao público en xeral a estar atento ás decisións que inciden no medio ambiente e no desenvolvemento 

sostible, e a participar nesas decisións. 

      -  Impón ás autoridades públicas unha serie de obrigacións para facilitar esta participación que se promove. 

      -  Obriga aos Estados parte a informar do seu cumprimento mediante a presentación o Informe Nacional de 

Cumprimento, que se baseará no formulario establecido na Decisión I/8 e que consiste nunha exhaustiva revisión 

do cumprimento parágrafo a parágrafo de todos os artigos do Convenio. Posteriormente o Comité de 

cumprimento elaborou un documento de orientación sobre os requisitos para a elaboración do informe. 

A importancia do Convenio é que recoñece e regula os dereitos que constitúen os tres piares sobre os que se 

asenta a democracia participativa: 

       -  o dereito de acceso  á información ambiental 

       -  o dereito á participación pública no proceso de toma de decisións sobre o medio ambiente ou con efecto no 

mesmo  
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       -  o dereito de acceso á xustiza. 

Para conseguir estes obxectivos, o Convenio de Aarhus parte das seguintes consideracións e recoñecementos: 

       -  Toda persoa ten o dereito para vivir nun medio ambiente que lle permita garantir a súa saúde e o seu 

benestar, e o deber, tanto individualmente como en asociación con outros, de protexer e mellorar o medio 

ambiente en interese das xeracións presentes e futuras. 

       -  Para poder estar en condicións de facer valer este dereito e cumprir con ese deber, os cidadáns deben ter 

acceso á información, estar facultados para participar na toma de decisións e ter acceso á xustiza en asuntos 

ambientais. 

       -  Un mellor acceso á información e unha maior participación do público na toma de decisións permiten tomar 

mellores decisións e aplicalas máis eficazmente, contribúen a sensibilizar ao público respecto dos problemas 

ambientais e  danlle a posibilidade de expresar as súas preocupacións. 

Non presente caso a información ambiental presentouse 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 e por outra banda, non se permitiu a participación efectiva na 

toma de decisións sobre o medio ambiente afectado polo proxecto industrial. 

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. 

Trátase dun procedemento que está en tramitación e necesitando consultar o público a documentación 

ambiental do mesmo, debera facilitarse o acceso para non vulnerar o Convenio de Aarhus e a Lei 27/2006, do 18 

de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza 

en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE). 

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. 

Ademais tanto os proxectos dos parques eólicos en tramitación como das súas respectivas liñas eléctricas de 

evacuación son obxecto de tramitación ambiental separada. A inclusión dos efectos e impactos das instalacións 

de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos 
detectados no EIA, facendo necesario valorar outras  

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 
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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 Valdepereira e 
os demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas 

de evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente 

por mor do interés dunha empresa as  paisaxes agrarias, culturais e forestais e o medio de vida das familias en 

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

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

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

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

Debera abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o 
público poidan participar na localización do proxecto eólico Valdepereira 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 vulnerables e en perigo de extinción, existe unha afección severa a hábitats 

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 Valdepereira. 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 como é 4030 uceiras secas europeas, 4090 

Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo, 4020* Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris 
e Erica tetralix (*hábitat prioritario), 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 

a alpino, 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pirenaica, 9260 Bosques de Castanea 
sativa 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. 

Non debe aprobarse un proxecto que prexudicaría a especies en perigo de extinción segundo a normativa vixente 
como: 

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

• Eryngium duriaei subsp. juresianum (En Perigo de extinción).  

• Ranunculus bupleuroides subsp. bupleuroides (Vulnerable).  

• Thymelaea broteriana, (Vulnerable). 

 
Invertebrados 

Geomalacus maculosu (V) 
Anfibios  

Rana temporaria (V) 
Chioglossa lusitanica (V) 

Discoglossus galganoi (V)** 
Hyla arborea (V) 
Rana iberica (V) 

Mamíferos 

Galemys pyrenaicus (V) 

Myotis myotis (V) 
Rhinolophus ferrumequinum (V) 
Rhinolophus hipposideros (V). 
Myotis bechsteinii (V) 

O proxecto afecta a un “Área Prioritaria” para Galemys pyrenaicus (Vulnerable). 
Aves  

Circus cyaneus (V) 
Circus pygargus (V) 

Gallinago gallinago (E)* 
Milvus milvus (En Perigo de Extinción) 

Scolopax rusticola (V)* 
Vanellus vanellus (En perigo de extinción) * 

Bubo bubo(V) 

* Poboación nidificante. 

** Poboacións insulares 
 
Non se xustifica a necesidade de instalar infraestruturas eólicas nunha área xeográfica tan sensible e con 

especies en perigo de extinción. 

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. E non é o caso do proxecto 
eólico Valdepereira e a súa liña eléctrica de evacuación. 

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 Valdepereira 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 
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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. 

Nas ribeiras dos ríos e en pequenos bosquetes illados consérvanse masas de vexetación autóctona, 
principalmente carballos, freixos, ameneiros e salgueiros.  

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 

Valdepereira 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 Valdepereira non permitiu 
valorar a importancia da zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable transcendental para 

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

Analizada a documentación ambiental das infraestruturas detéctase que a metodoloxía empregada non permitiu 

definir as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural da área xeográfica de implantación dos proxectos. 

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

conectividade/criticidade. 

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

Á vista do elevado número de parques xa instalados e os que están a ser obxecto de tramitación debérase avaliar 

os impactos acumulados, sinérxicos e globais de todas as infraestruturas, e máis tendo en conta que non se está 
a facer un seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico de Galicia, e polo tanto non se dispoñen de datos ao 
respecto. 

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

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

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. Polo tanto, deberan permitir o acceso a estes estudos e actualizalos. 

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.  
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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. 

Lalín, 6 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.- ______________________ 

 

 

 

 

 


