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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 
Xefatura Territorial de Pontevedra 
Rúa Fernández Ladreda, 43-5º 

36003 Pontevedra 

 

ASUNTO: Alegacións ao ANUNCIO do 15 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 Monte Festeiros, nos concellos de Forcarei e Silleda, Pontevedra (expediente 2022/0125), DOG 

Núm. 227, de 29 de novembro de 2022,  alegacións  complementarias á RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022, 

da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto 

ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto 

sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública 

do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na provincia de 

Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4), DOG Núm. 68, 7 de abril de 2022, e alegacións á  RESOLUCIÓN do 9 

de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo 

de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto 

sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, 

das instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei 

(Pontevedra) (expediente IN661A 2011/1-4), DOG Núm. 68, de 7 de abril de 2022.  

Don/Dona ______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ANUNCIO do 15 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 Monte 

Festeiros, nos concellos de Forcarei e Silleda, Pontevedra (expediente 2022/0125), DOG Núm. 227, de 29 de 

novembro de 2022, por medio do presente escrito achega as seguintes ALEGACIÓNS POR DEFECTOS NA 

TRAMITACIÓN: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Por RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sométese a información pública 

o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación 

do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade 

pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na provincia de 

Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4), DOG Núm. 68, 7 de abril de 2022. 

2.- Por RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sométese a información pública 

o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto 

sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das 

instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) 

(expediente IN661A 2011/1-4), DOG Núm. 68, de 7 de abril de 2022. 

3.- Por ANUNCIO do 15 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 Monte Festeiros, nos 

concellos de Forcarei e Silleda, Pontevedra (expediente 2022/0125), DOG Núm. 227, de 29 de novembro de 2022. 
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4.- Estase a cometer unha tramitación irregular dos proxectos eólicos referenciados e da correspondente liña de 

evacuación xa que se están fragmentando e tramitando como proxectos independentes. No EIA non se avalían de 

maneira axeitada as liñas de evacuación LAT 132kV PE Outeiro Grande-PE Monte Festeiros-SEC Arela e a LAT 400kV 

SEC Arela-SET Silleda 400kV a pesar do seu forte impacto. 

A LAT constaría de dous tramos, un dende a SET do PE Outeiro Grande ata a SEC Arela e outro dende o PE Monte 

Festeiros ata a SEC Arela. Estas liñas de 11 Km cada unha, que suman un total de entre 22 e 23 km, presentan graves 

efectos sociais, ambientais e paisaxísticos.  

Segundo o proxecto, a liña aérea LAT 132 kV PE Outeiro Grande-PE Monte Festeiros – SEC Arela, que evacúa a enerxía 

dos Parques Eólicos de Outeiro Grande e Monte Festeiros, e a LAT 400 KV SEC Arela – SET Silleda 400 kV, cos seus 90 

-94 apoios en total, non son obxecto do presente documento e estase tramitando como un proxecto independente. 

 

 

O proxecto eólico Monte Festeiros e o proxecto eólico Outeiro Grande afectan a unha zona de máxima sensibilidade 

ambiental, polo que deberan ser rexeitados, segundo a zonificación ambiental do Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

II.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO MONTE FESTEIROS E A SÚAS 

INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN E CONEXIÓN 

0 17.06.2021 o Consello da Xunta acordou declarar ao Parque eólico Monte Festeiros, promovido por A.V. Monte 

Festeiros, S.L.U. iniciativa empresarial prioritaria, 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 declaración que non foi obxecto de exposición pública no DOG nº 68, de 7 de abril de 2022, ten un marcado 

carácter discrecional, non se xustifica no expediente en tramitación. 
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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 instalda 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. 

Existe a escasos metros do proxecto eólico Monte Festeiros, outros parques eólicos xa instalados e en 

funcionamento como pode ser o parque eólico Masgalán – Campo do Coco, en Rede Natura 2000 e o parque eólico 

Coto San Sebastián. 

Ademais o fraccionamento ou división artificiosa de parques como é o presente caso (parque eólico Monte 

Festeiros, parque eólico Outeiro Grande, parque éolico Afrende…), é decir, a fragmentación artificial ao presentar 

por separado parques moi próximos promovidos pola mesma empresa matriz e compartindo infraestruturas 

implica un risco grave para a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 e as especies en perigo de extinción que 

habitan o Candán como a Aguia real (Aquila chrysaetos) ou especies vulnerables como o Bufo real e a Gatafornela. 

Debera primar o interés medioambiental sobre a captación de enerxía renovable, e máis se cabe, tendo en conta 

que non se xustifica a necesidade dos parques eólicos Monte Festeiros e Outeiro Grande. 

Cómpre ter en conta que a Rede Natura 2000, a Serra do Candán e o parque eólico Masgalán  -Campo do Coco, 

instalado nesta, está a menos de 100 metros das infraestruturas do proxecto eólico Monte Festeiros. 

Cómpre ter en conta tamén que a Rede Natura 2000 esténdese á Serra do Cando, moi próxima, e a ampliación desta 

proposta no ano 2011 pola Xunta de Galicia ao igual que a proposta de ampliación realizada para a Serra do Suído. 

Ademais tamén moi próximas está a ZEC Brañas de Xestoso. 

A SENTENCIA: 00311/2020, de 11 de decembro de 2020 do TSXG (PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 0007342 /2019) 

indica ao efecto: "O impulso da enerxía eólica debe planificarse evitando toda posíbel interferencia para a 

ampliación da Rede Natura, salvando o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades do Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC), sen que poidan situarse os parques eólicos e logo pretender ampliar a Rede Natura 

cando as especies aprotexer non entenden de planeamentos ou fronteiras, polo que as zonas ecoloxicamente 

relevantes deben obter unha protección íntegra, sen que poda haber espazos protexidos rodeados de muíños".  

En relación ás Brañas de Xestoso cómpre facer especial mención a especies de aves que son de suma importancia 

polos seus niveis de protección en toda Europa: o sisón (Tetrax t.), con cría confirmada nas Brañas de Xestoso; as 

avetardas (Otis tarda) que chega a finais do verán en dispersión postnupcial, ao igual que o elanio (Elanus 

caeruleus) e a tartaraña (Circus aeruginosus). 

A Declaración de impacto ambiental deixa en mans do promotor a avaliación da presencia das especies. Así indica 

literalmente: 

“Fauna: En relación á fauna da zona, o promotor, sinala a presenza de ra temporaria (Vulnerable) ao WNW da 

poligonal; non indica a presenza de outras especies protexidas na zona de implantación”. 

III.- 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 

Nin 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. 

IV.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA OU FRAGMENTADA DE PROXECTOS AOS EFECTOS AMBIENTAIS 
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A liña de evacuación do proxecto eólico Monte Festeiros tramítase como un proxecto independente aos efectos 

ambientais. A infraestrutura de evacuación é compartida co proxecto eólico Outeiro Grande, obxecto doutro 

proxecto tamén independente. 

Indícase na documentación do proxecto eólico Monte Festeiros: 

4.4. LÍNEA DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA 

El parque eólico de Monte Festeiros evacuará de forma conjunta con el parque eólico de Outeiro Grande mediante 

una línea eléctrica de evacuación que conecte ambos parques, y mediante una subestación, conecte con la Red de 

Transporte en el nudo de Silleda 400 kV, propiedad de REE. 

Indica a mercantil promotora na documentación do proxecto do parque eólico Monte Festeiros: 

4.6. LÍNEA DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA 
La evacuación de la energía eléctrica generada en los Parques Eólicos de Outeiro Grande y Monte Festeiros, se 
materializará mediante una línea eléctrica de evacuación que conecte ambos parques, y mediante una subestación 
a través de la cual dicha línea se conecte con la Red de Transporte en el nudo de Silleda 400 kV, propiedad de REE, 
al contar ambas instalaciones de producción con acceso concedido en dicho nudo. Para ello se cuenta con una 
solución conjunta que engloba: 

 LAT 132 kV PE Outeiro Grande-PE Monte Festeiros – SEC Arela. 
 Subestación Colectora Arela 132/400 KV. 
 LAT 400 KV SEC Arela – SET Silleda 400 kV. 

El primero de los tramos parte de la subestación del PE de Outeiro Grande (TM A Estrada) y discurre en sentido Este 
hasta alcanzar la subestación del PE de Monte Festeiros (TM de Silleda), desde donde se dirige hacia el Norte hasta 
alcanzar la subestación colectora de Arela, situada en el lugar de Carboeiro (Silleda); desde la cual un tramo de unos 
900 m de línea de 400 kV conecta la SEC de Arela con la SET de Silleda. 
Por tanto, puede decirse que la línea de evacuación consta de dos tramos, uno entre las SET de ambos parques, de 
entre 10 – 11 km de longitud y, otro, desde la SET de Monte Festeiros a la SEC de Arela, de unos 11 km de longitud, 
a lo que se añade el tramo de línea a 400 kV, lo que supone una longitud total de unos 22 – 23 km. 
La línea de 132 kV contará, según alternativa, con entre 86 y 90 apoyos, siendo la mayor parte de sus trazados aérea, 
salvo el tramo que se diseña soterrado para el cruzamiento bajo el Camino de Invierno a  Santiago, al objeto de 
maximizar la integración de la LAT con el mismo. En cuanto a la línea de 400 kV solo se diseña un trazado totalmente 
en aéreo que integra 4 apoyos. 
A los que cabe añadir la línea de evacuación del parque eólico de Monte Festeiros, conforme se ha descrito 
anteriormente, que se corresponde con una Línea Alta Tensión 132 Kv; a las que se suman los tramos de las líneas 
de evacuación de los PE de San Sebastián (3,70 km), Ameixeiras (4,10 km), Masgalán (5,98 km) y Galerna (8,04). A 
ellas se añade un tramo de la LAT As Travesas – Cartelle (22,30 km). 
 
As instalacións de evacuación son intrínsecas ao parque eólico Monte Festeiros, 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. 
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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 Monte Festeiros. 

V.- IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO EÓLICO MONTE FESTEIROS E 

DO OUTEIRO GRANDE. 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 que se indica no texto da RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de 

Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de 

autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico 

Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 

2011/2-4), isto é, 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica , na epígrafe de instalacións 

de xeración, atopámonos con que aparece esta outra ligazón coa mensaxe: “Arquivo non atopado!”. 

http://descargas.xunta.es/ab08d784-0723-42d3-baa5-24f69650ffb51640554471700 

 

Se picamos na ligazón que se indica na RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, 

pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización 

administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de 

declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos 

concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente IN661A 2011/1-4), para o acceso á documentación 

ambiental deste proxecto: 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica aparece esta outra ligazón 

coa mensaxe: Arquivo non atopado! 

http://descargas.xunta.es/e64abe0c-81ed-441f-84f7-158cad40a3541645014453126 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica
http://descargas.xunta.es/ab08d784-0723-42d3-baa5-24f69650ffb51640554471700
https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica
http://descargas.xunta.es/e64abe0c-81ed-441f-84f7-158cad40a3541645014453126
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Non se permite tampouco o acceso á documentación ambiental da Liña eléctrica de evacuación común a ambos os 

dous parques. 

VI.- CONTEXTO NO QUE SE PREVÉ A IMPLANTACIÓN DO PROXECTO EÓLICO MONTE FESTEIROS 

A zona de afección do proxecto do Parque Eólico de Monte Festeiros está localizada nunha zona limítrofe entre os 

concellos de Forcarei e Silleda (Pontevedra). Os espazos naturais máis próximos son os LIC ES1140001 Sistema 

Fluvial Ulla‐Deza, ES1140015. Sobreirais do Arnego, ES1120008 Monte Faro, ES1140013 Serra do Candán, ES1140014 

Serra do Cando e ES1140008 Brañas de Xestoso, todos eles declarados para formar parte da Rede Natura 2000 

segundo o Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

 

Distancia de 0,61 metros desde a parcela afectada polas infraestruturas do proxecto eólico Monte Festeiros 

ata a Rede Natura 2000 – Serra do Candán. 
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Detalle da parcela con Referencia catastral 36018A32000484 Monte Masgalán que figura na Relación de Bens 

e Dereitos Afectados polo proxecto eólico Monte Festeiros. Detalle do parque eólico Masgalán xa instalado e 

próximo. 

 

Distancia de 0,08 quilómetros á Rede Natura 2000. 

 

O proxecto prevé a súa execución nos lugares de Serra das Penas e Monte Chamor, nos termos municipais de Silleda 

e Forcarei (Pontevedra). Os picos afectados polo proxecto son o Monte Faro (1187m), San Bieito (1014m), O Farelo 

(956m), Coco (969m), Suapica (838m) e San Sebastián (748m), o Carrio (831m) e a Pena de Francia (914m). 
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Ademais dos 10 aeroxeradores de alturas variables, unha subestación e 2 torres de medición o proxecto prevé  

4.545,10 metros de viais de nova construcción,  5.873,00 metros. de adecuación de viais existentes e unha gabia con 

unha lonxitude de 9.909,51 metros. A liña de evacuación tramítase como un proxecto independente e que 

compartirá co proxecto eólico Outeiro Grande. 

Na área de afección do proxecto existen otros proxectos xa instalados e en tramitación como: 

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 

 

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). 
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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.  

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

Dereito sexto o que segue: 

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

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

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

independentes e plenamente funcionáis de xeito aislado, e outra é que as vinculacións operativas entre eses 
parques proxectados sexan, de facto, intensas. Poderase alegar que se procura o menor impacto nas infraestruturas 

de evacuación, poderase referir tamén a súa modularidade ou adaptabilidade, mais certamente, no sentido 
apuntado por unha xurisprudencia cada vez máis consolidada, a fragmentación artificiosa tén por finalidade 

menoscabar as garantías inherentes aos procedementos de avaliación, pola vía de imposiblitar a avaliación 
ambiental de conxunto dos proxectos. E para superar esa merma de garantías, dende logo, non resulta suficiente 

que nas avaliacións ambientais fragmentadas se acometan estudos de sinerxias, sobre os cales a xurisprudencia 
tén declarado o seu carácter incompleto e fragmentario. Así, a Sentenza do TSX de Castela-León, 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 
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inicialmente concebido, fraccionando las evaluaciones de impacto ambiental, que no puede ser duplicada, para 
cada uno de los proyectos, sino que, por contra, la única garantía de analizar todas los aspectos que se han de 
incluir en el mismo, es desde una visión conjunta, no fraccionada, sin que pueda suplir esta carencia de origen, 
recurriendo a un análisis posterior de las sinergias que se producen entre los elementos aisladamente analizados”. 

Cómpre salientar que esta Sentenza foi ratificada en casación polo Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-
Administrativo, en data 30/03/2017, por medio de Sentenza nº 1390/2017. 

En calquera caso, o proxecto verbo do que alegamos e, en particular, o estudo de impacto ambiental, non acomete 
tampouco unha avaliación acaida de impactos acumulativos e sinérxicos. Aínda partindo da realidade de que se 
está a tramitar a implantación do conxunto de parques antes referidos na zona xeográfica de referencia, o estudo 
dos impactos acumulativos e sinérxicos incorporado como Anexo VI ao EIA non se pode considerar que xustifique 

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

considere a totalidade dos aspectos que deben ser considerados. 

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

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

46 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que establece que calquera plan, 

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

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

de impacto ambiental de proxectos de enerxías renovables), en documento de Alcance de estudo de impacto 
ambiental de Proxecto de Parque Eólico Terrestre, recomenda que se a solicitude administrativa está en 

tramitación, “no caso de que o mesmo ou diferentes promotores soliciten autorización administrativa de varios 
parques cuxas evacuacións conflúan a unha mesma nova subestación ou requiran una mesma nova liña de 
conexión coa rede de transporte de REE preexistente, sempre que o órgano substantivo que deba tramitar e 

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

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

 Especial referencia aos parques eólicos Outeiro Grande e  Afrende (este de tramitación ministerial), 
Borreiro, Festeiros e outros máis. 

 O parque eólico Monte Festeiros garda unha relación estreita cos parques eólicos Outeiro Grande, Afrende, 

Borreiro…etc, mais non se tiveron en conta os impactos xerados por estes parques no estudo de impacto ambiental 
deste parque e das súas infraestruturas asociadas de evacuación. Existe un importante grao de saturación de 

infraestruturas eólicos no ámbito de execución do proxecto eólico Monte Festeiros e do proxecto Outeiro Grande. 

Pero é que ademáis hai outros parques como o parque Eólico Alto do Ceo e outros cinco parques eólicos en 

funcionamento ou autorizados: Parque Eólico Couto San Sebastián, Parque Eólico Masgalán – Campo do Coco, 
Parque Eólico Monte Arca (Fase I, PO 11 e Ampliación), Parque Eólico Campo dás Cruces e Fase II e Parque Eólico 

Pico Touriñán. Igualmente, dentro da envolvente analizada atópanse en tramitación os seguintes parques eólicos: 

Parque Eólico As Penizas, Parque Eólico Cabanelas, Parque Eólico Campo dás Rosas, Parque Eólico Monte Festeiros, 
Parque Eólico Outeiro Grande, Parque Eólico Pedra Longa e Parque Eólico Touriñán III-2. Ademais, en fase de nova 
solicitude atópanse os seguintes 8 Parques Eólicos: Parque Eólico Borreiro, Parque Eólico Nesa Monte Arca, Parque 
Eólico Nesa Monte Arca Oeste, Parque Eólico Nesa Monte Arca Norte, Parque Eólico Nesa Monte Arca Sur, Parque 

Eólico Targos, Parque Eólico Rosa dos Ventos e a ampliación do Parque As Penizas.  

Ademais cumpriría a avaliación ambiental conxunta co parque eólico Borreiro, xa que a distancia mínima entre os 

aeroxeradores xa existentes e os do Parque Afrende é de 675 metros (ao parque eólico  Borreiro), polo que cómpre 
a avaliación conxunta dos impactos. 

A  poligonal do parque Afrende afecta a 129,54 Ha. do  ZEC Brañas de Xestoso como da área prioritaria de 
reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves, a cal hai que ter en conta debido a 
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que a liña de evacuación do parque que se estima compartida con outros parques prevé cruzar este espazo de alto 
valor ecolóxico. 

VII.- AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000 E A ESPECIES EN PERIGO DE 

EXTINCIÓN COMO A ÁGUIA REAL 

 

Afección severa á Rede Natura 2000 – Serra do Candán 
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Afección severa a masas de auga soterradas 
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 AFECCIÓN SEVERA AOS RECURSOS HÍDRICOS, A HUMEDAIS E Á CONECTIVIDADE ECOLÓXICA 

Se analizamos a Relación de Bens e Dereitos Afectados polo proxecto eólico Monte Festeiros e publicada no DOG 

vemos que: 
 

A parcela con Referencia catastral 36018A020001110000XP, MONTE FORNO. FORCAREI (PONTEVEDRA) atópase a 
escasos 100 metros da Serra do Candán e a menos de 100 metros dun aeroxerador xa instalado e en 
funcionamento. 
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Ademais as infraestruturas do proxecto eólico Monte Festeiros atópanse a escasos 218 metros dun afluente do Río 

Lérez que nace na paraxe de Curmillán 

Polígono 19 Parcela 9001 

RIO LEREZ. FORCAREI (PONTEVEDRA) 

 

 

En relación á parcela do Polígono 21 Parcela 291 MONTE FORNO. FORCAREI (PONTEVEDRA), nela nace outro cauce 
do río Lérez.  

 

Na parcela con Referencia catastral 36018E501000450000BD, COMUNAL DA BURATA VELLA. FORCAREI 

(PONTEVEDRA) nace o Rego de Porto Madeiras preto da Fonte Barreira, a Fonte Salgueira e a Rega da Facha 
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Detalle dos humedales da Rega da Ramisca, a Rega da Facha de Arriba, o Coto da Laguiña, a Rega da Fonte do 
Alto, a Rega do Covelo e as Lamas do Frutal co nacemento do Rego dos Mosqueiros e Rego dos Buratos, afectados 

polas infraestruturas do proxecto eólico Monte Festeiros. 
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Detalle do Monte Taboadelo onde se prevé a plataforma dun aeroxerador co humedal da Rega da Facha e a 
menos de 56 metros dun cauce Polígono 506 Parcela 9004 ARROIO. FORCAREI (PONTEVEDRA) 

 

Detalle do cauce  
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Humedal da Veiga do Río 

 

Nacemento do cauce nas Brañas e na Veiga de Abaixo Parcela. 

LG MASGALAN ARRIBA-ACEBEIRO Polígono 220 Parcela 104 
SUA CASA. FORCAREI (PONTEVEDRA) 
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Detalle da Revolta Grande onde se prevé a localización dun aeroxerador coa Fonte da Salgueira e o val fluvial do 
Rego Madeiras. 

Polígono 501 Parcela 18 

REVOLTA GRANDE. FORCAREI (PONTEVEDRA) 
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Detalle do humedal da Rega do Raposo e do Monte Taboada 

 

 

Referencia catastral 

36018E501000370000BF      

Localización 
Polígono 501 Parcela 37 

FONTE BARREIRA. FORCAREI (PONTEVEDRA) 

Detalle da Fonte Barreira a menos de 80 metros do nacemento do Rego de Porto Madeiras 
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Detalle do Rego da Puza e do Rego Tixoa 

 

 

 

Detalle do nacemento dun afluente do Rego da Puza, Referencia catastral 

36052A068001080000KZ      

Localización 
Polígono 68 Parcela 108 

FONTIÑA DO CHAO. SILLEDA (PONTEVEDRA) 
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Detalle do Rego Puza e os seus afluentes que nacen en Porta Pardellas, na Serra do Canán, e que a súa vez 
tributan no Río Tixoa. 

 

Existen unha serie de ribeiras, vales fluviais e veigas coas características higrófilas propias dos humedais que 

resultaron obviadas na tramitación ambiental e desempeñan unha tarea ecosistémica esencial e determinante no 
mantemento da conectividade ecolóxica. 

 

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 

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

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

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

e continua (como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), 
ou polo seu papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos) resultan esenciais para a migración, a 

distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

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

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

extensión e configuración variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta 
funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, 
permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a 

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

A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal 
imposto polos Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos 

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

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

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

Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e 
mariños), son os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión 

dun gran número de especies silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de 
ambientes (terrestres,  semiterrestres, acuáticos), servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  
montanos e as zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño. 

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

simple masa de auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o 
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río na súa canle de estiaxe, a vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa 
cuberta vexetal asociada. 

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

conectores ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos. 

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

terrestres e de interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como 
refuxio para moitas especies vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola 
función fundamental de  conectores ecolóxicos entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor 
ambiental  territorialmente afastadas. Esta función reviste unha especial importancia ao atoparse moi  

fragmentados os ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os corredores 
fluviais representan os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar poboacións 
de seres vivos que doutra maneira quedarían illadas. 

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

sedimento que arrastra o río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados 
e recargando os acuíferos. Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos 
estuarios e augas costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos e económicos asociados.  

No que ao proxecto eólico Monte Festeiros, que comparte infraestruturas de evacuación e conexión co parque 
eólico Outeiro Grande, cómpre indicar que, desde un punto de vista hidrógráfico, a zona de afección do parque 
eólico Monte Festeiros interfluvio entre as cuncas do limia, o Lérez e o Ulla conformando cara o norte a cabeceira 
do Toxa. Neste punto xorde a necesidade de aplicar o Principio de Precaución. Segundo a Unión Europea, “pode 

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

por unha avaliación científica e obxectiva, se dita avaliación non permite determinar o risco con suficiente certeza”. 

Este principio de cautela non opera cando existen datos terminantes sobre os riscos para a saúde e o medio 
ambiente. Nese momento deberán operar as medidas preventivas e correctoras. Este é un deses casos no que 

cabería invocar o principio de precaución ás autoridades. 

Cómpre ter en conta que o río Ulla forma parte da Reserva Natural fluvial Ulla -Deza. 

 

 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: 

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. 
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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 especie Tetrax tetrax, en perigo de extinción, foi detectada a súa presencia no municipio de Forcarei e resulta 
especialmente afectada polo proxecto eólico Borreiro e os proxectos eólicos que afectan a este municipio. 

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

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

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

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

2. O Catálogo galego de especies ameazadas incluirá, cando exista información técnica ou científica que así o 
aconselle, as especies,  subespecies ou poboacións de competencia autonómica conforme ao previsto no artigo 4 
que, achándose ameazadas, requiran medidas de protección específicas. Estas especies ameazadas clasificaranse 

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

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

factores causantes da súa actual situación. 

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

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

b) Vulnerable. 

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

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

3. A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación de competencia autonómica, conforme ao previsto no 
artigo 4, no Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 

do patrimonio natural e da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de especies 
ameazadas, na mesma categoría ou na categoría superior á que tivesen no primeiro. 

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. 
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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. 

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

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, 
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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). 

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. 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 MONTE FESTEIROS 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto eólico Monte Festeiros e os parques eólicos 
asociados (Outeiro Grande, Afrende e infraestruturas asociadas), 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. 
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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. 

 

 
 
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 Monte Festeiros e 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. 
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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. 

IX.- NON SE AVALÍA DE MANEIRA OBXECTIVA A ALTERNATIVA 0 EN RELACIÓN A TÓDOLOS ASPECTOS 

AMBIENTAIS E SOCIAIS. 

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

ha de incluír o seguinte: 

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

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

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

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

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

situación actual del medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso 

de no realización del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respeto a la hipótesis de referencia 

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

y los conocimientos científicos.” 

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

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

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

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

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

CO2, pero esquecese da gran importancia dos sumidoiros de carbono forestais e agrícolas citados no Plan Nacional 

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

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

SEVERA Á CONECTIVIDADE ECOLÓXICA 



29 
 

Rodeando ás infraestruturas do proxecto eólico Monte Festeiros atopamos as seguintes infraestruturas eólicas: 

PARQUE POSICIONES UTM-X POSICIONES UTM-Y DIÁMETRO (m) 
 

1. COTO SAN SEBASTIAN 554.443,17 4.725.846,71 80 

2. COTO SAN SEBASTIAN 554.393,44 4.726.052,61 80 
3. COTO SAN SEBASTIAN 554.373,55 4.726.364,93 80 
4. COTO SAN SEBASTIAN 554.367,58 4.726.529,05 80 
5. COTO SAN SEBASTIAN 554.146,77 4.726.647,41 80 

6. COTO SAN SEBASTIAN 554.010,50 4.726.670,29 80 

7. COTO SAN SEBASTIAN 553.845,39 4.726.854,30 80 
8. COTO SAN SEBASTIAN 553.612,65 4.727.244,20 80 
9. COTO SAN SEBASTIAN 553.431,62 4.727.423,24 80 

 

10. OUTEIRO GRANDE 551.898,40 4.725.932,00 150 
11. OUTEIRO GRANDE 550.617,16 4.725.408,52 150 
12. OUTEIRO GRANDE 550.911,01 4.725.056,51 136 

13. OUTEIRO GRANDE 551.028,92 4.724.127,07 136 

14. OUTEIRO GRANDE 550.302,50 4.723.987,00 136 
 

15. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.529,79 4.714.856,62 47 

16. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.448,87 4.714.960,44 47 
17. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.424,45 4.715.111,59 47 

18. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.387,81 4.715.236,78 47 
19. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.326,74 4.715.392,51 47 

20. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.247,35 4.715.542,13 47 
21. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.294,37 4.715.810,33 47 

22. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.310,47 4.716.002,92 47 
23. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.349,12 4.716.159,43 47 

24. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.357,49 4.716.319,81 47 

25. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.265,39 4.716.451,21 47 

26. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.219,02 4.716.575,52 47 
27. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.242,85 4.716.740,40 47 

28. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.244,78 4.716.891,12 47 
29. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.204,20 4.717.041,20 47 
30. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.202,92 4.717.180,96 47 

31. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.198,41 4.717.360,67 47 

32. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.268,46 4.717.517,02 47 
33. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.300,34 4.717.663,39 

34. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 560.346,72 4.717.955,65 47 

35. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.771,01 4.717.734,33 47 
36. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.665,67 4.717.832,04 47 

37. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.625,97 4.717.987,76 47 
38. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.610,71 4.718.149,60 47 

39. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.438,19 4.718.271,74 47 

40. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.326,74 4.718.367,92 47 
41. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.262,62 4.718.491,59 47 
42. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.171,01 4.718.616,78 47 
43. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.085,52 4.718.732,81 47 

44. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.019,87 4.718.861,82 47 
45. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.828,64 4.718.940,83 47 
46. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.278,53 4.714.531,12 47 
47. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.172,68 4.714.645,12 47 

48. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.083,11 4.714.756,40 47 
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49. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.990,83 4.714.886,68 47 
50. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.007,80 4.715.174,39 47 
51. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.042,40 4.715.408,49 47 

52. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.981,34 4.715.536,73 47 

53. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.861,23 4.715.650,73 47 

54. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.889,73 4.715.884,83 47 
55. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.838,84 4.716.045,65 47 

56. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.684,14 4.716.129,11 47 
57. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.549,78 4.716.193,23 47 

58. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.482,61 4.716.323,00 47 
59. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.849,02 4.714.977,95 47 
60. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.641,38 4.715.098,56 47 

61. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.591,00 4.715.219,17 47 
62. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.551,30 4.715.358,10 47 

63. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.131,45 4.715.500,09 47 
64. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.227,64 4.715.353,52 47 

65. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.317,71 4.715.206,96 47 
66. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.363,51 4.715.057,33 47 
67. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.404,73 4.714.924,51 47 
68. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.555,88 4.714.810,00 47 
69. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.613,90 4.714.651,22 47 

70. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.694,81 4.714.538,24 47 

71. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.700,92 4.714.365,72 47 
72. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.751,30 4.714.237,48 47 

73. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.841,38 4.714.150,45 47 

74. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.656,64 4.713.953,50 47 

75. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.740,61 4.713.727,54 47 
76. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.905,50 4.713.932,13 47 
77. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.085,65 4.713.904,65 47 

78. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.181,83 4.713.797,78 47 

79. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.239,85 4.713.690,91 47 
80. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.369,62 4.713.605,41 47 

81. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 559.558,94 4.713.423,73 47 
82. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.760,45 4.713.252,73 47 

83. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.754,34 4.713.093,95 47 
84. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.823,05 4.712.959,59 47 

85. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.795,56 4.712.796,23 47 
86. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.766,55 4.712.606,92 47 

87. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.778,77 4.712.471,04 47 
88. MASGALÁN - CAMPO DO COCO 558.873,42 4.712.377,91 47 
89. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 563.857,27 4.712.664,81 47 

90. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 563.950,01 4.712.584,94 47 

91. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.049,63 4.712.491,33 47 

92. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.098,58 4.712.375,40 47 
93. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.146,68 4.712.252,59 47 
94. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.199,92 4.712.132,36 47 
95. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 566.253,26 4.713.171,12 47 

96. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 566.143,34 4.713.242,37 47 

97. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 566.027,31 4.713.331,94 47 
98. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.937,74 4.713.403,18 47 
99. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.860,39 4.713.513,11 47 
100. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.776,93 4.713.625,07 47 

101. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.697,54 4.713.712,60 47 
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102. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.610,00 4.713.794,03 47 
103. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.479,72 4.713.851,02 47 
104. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.325,01 4.713.891,74 47 

105. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.164,20 4.713.916,16 47 

106. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.031,88 4.713.975,20 47 

107. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.915,85 4.714.044,41 47 
108. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.830,35 4.714.119,73 47 

109. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.722,46 4.714.207,26 47 
110. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.641,04 4.714.319,22 47 

111. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.657,33 4.714.508,54 47 
112. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.618,65 4.714.657,14 47 
113. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.571,83 4.714.781,31 47 

114. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.496,51 4.714.862,74 47 
115. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 563.857,27 4.712.664,81 47 

116. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 563.950,01 4.712.584,94 47 
117. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.049,63 4.712.491,33 47 

118. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.098,58 4.712.375,40 47 
119. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.146,68 4.712.252,59 47 
120. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.199,92 4.712.132,36 47 
121. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 566.253,26 4.713.171,12 47 
122. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 566.143,34 4.713.242,37 47 

123. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 566.027,31 4.713.331,94 47 

124. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.937,74 4.713.403,18 47 
125. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.860,39 4.713.513,11 47 

126. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.776,93 4.713.625,07 47 

127. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.697,54 4.713.712,60 47 

128. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.610,00 4.713.794,03 47 
129. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.479,72 4.713.851,02 47 
130. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.325,01 4.713.891,74 47 

131. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.164,20 4.713.916,16 47 

132. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 565.031,88 4.713.975,20 47 
133. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.915,85 4.714.044,41 47 

134. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.830,35 4.714.119,73 47 
135. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.722,46 4.714.207,26 47 

136. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.641,04 4.714.319,22 47 
137. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.657,33 4.714.508,54 47 

138. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.618,65 4.714.657,14 47 
139. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.571,83 4.714.781,31 47 

140. AMEIXEIRAS – TESTEIRO 564.496,51 4.714.862,74 47 
141. BORREIRO 550.533,00 4.719.731,00 155 
142. BORREIRO 551.122,00 4.719.236,00 155 

143. BORREIRO 550.888,00 4.718.599,00 155 

144. BORREIRO 548.456,00 4.719.416,00 155 

145. BORREIRO 548.618,00 4.718.965,00 155 
146. CABANELAS 549.575,00 4.717.271,00 145 
147. CAMPO DAS CRUCES 554.709,19 4.718.810,09 90 
148. CAMPO DAS CRUCES (MODIF 2ª FASE) 554.620,19 4.718.538,09 53 

149. PEDRA LONGA 549.221,00 4.718.809,00 150 

150. PEDRA LONGA 549.368,00 4.718.273,00 

151. PEDRA LONGA 549.430,00 4.717.797,00 150 

152. TARGOS 553.458,00 4.730.019,00 170 

153. TARGOS 552.926,00 4.730.134,00 170 

154. TARGOS 552.408,00 4.730.329,00 170 
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155. TARGOS 551.115,00 4.728.590,00 170 
156. TARGOS 550.749,00 4.728.740,00 170 

 

 

Aos que cabe engadir a liña de evacuación do parque eólico de Monte Festeiros,  que se corresponde cunha Liña 

Alta Tensión 132 Kv; ás que se suman os tramos das liñas de evacuación dos PE de San Sebastián (3,70 km), 

Ameixeiras (4,10 km), Masgalán (5,98 km) e Galerna (8,04). A elas engádese un tramo da LAT As Travesas – Cartelle 

(22,30 km). 

Así pois o proxecto eólico Monte Festeiros prevé o seu desarrollo nunha área xeográfica con 156 aeroxeradores e as 

infraestruturas asociadas aos parques que os conforman. Deles, varios están ubicados na Rede Natura 2000. 

 

Fonte: Rexistro eólico de Galicia. Ano 2020. 
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Fonte Google 

O proxecto eólico Monte Festeiros afecta deforma severa ao Mirador do Alto do Candán, ao Mirador do Pedroselo 

na Serra do Candán, ás Neveiras de Fixo na Serra do Candán, a Ermida de San Bieito na Serra do Candán, ao Mirador 

do Vértice Xeodésico do Candán e ao Observatorio Astronómico de Forcarei. 
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Observatorio Astronómico de Forcarei severamente afectado polos parques eólicos instalados e en tramitación da 
entorna 

Os proxectos en cernes para a construción de parques eólicos na Terra de Montes xeraron un novo problema na 

comarca, e é que o seu desenvolvemento podería prexudicar gravemente aos traballos de investigación 

astronómica que se realizan no observatorio de As Casetas en Forcarei, un dos centros de referencia a nivel nacional 
neste apartado. 

 

 

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 

 

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

tramitación 
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Mirador do Alto do Paraño afectado por liñas eléctricas de evacuación e parques eólicos en funcionamento e en 
tramitación 

 

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 



40 
 

 

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

 

 

 

Alto do Candán 
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Serra do Candán 
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Presencia de apicultura na Serra do Candán 
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Neveiras de Fixo 
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Miradoiro do Alto do Coco 

 

Miradoiro do Alto do Coco 
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Mirador do Alto do Paraño 

XI.- 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 MONTE FESTEIROS. AFECCIÓN SEVERA Á SERRA DO CANDÁN E Á REDE NATURA 2000 

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 (Serra 

do Candán, Brañas de Xestoso...) 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.  
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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 Monte Festeiros non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia 

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

XII.- AUSENCIA DA CARACTERIZACIÓN DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS DA ÁREA AFECTADA POLO PROXECTO 

DO PARQUE EÓLICO MONTE FESTEIROS  E AFECCIÓN SEVERA A MASAS MADURAS DE CARBALLEIRAS 

 

Afección severa a afloramentos rochosos sen caracterizar na paraxe das Revoltas e no Monte Masgalán. Parcelas 

afectadas polas infraestruturas do proxecto eólico Monte Festeiros. 
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Detalle dos afloramentos rochosos do Monte Taboadelo 

Polígono 306 Parcela 460 

MONTE TABAOADELO. FORCAREI (PONTEVEDRA) 

 

 

 

 

Afección severa e irreversibles para masas maduras de carballeiras  

 

XIII.- AFECCIÓN SEVERA ÁS PAISAXES CULTURAIS DE AVELINO CACHAFEIRO E VIRXILIO BLANCO GARRIDO. 

AFECCIÓN OBVIADA NO ESTUDO DE PATRIMONIO CULTURAL E PAISAXÍSTICO. 

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 
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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 ano1969 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. 

AS PAISAXES CULTURAIS DE VIRXILIO BLANCO GARRIDO, O PINTOR DE FORCAREI 
 
VIRXILIO BLANCO GARRIDO, O PINTOR DE FORCAREI  

 

Virxilio Blanco Garrido nace en Forcarei (Pontevedra) en 1896. Pertence a Xeración de pintores nacidos sobre o 1885, 

os que estarían de cheo no mundo vivencial da Xeración Nós. 
 

Un grupo de pintores no que aparecen Maside, Souto, Laxeiro, Colmeiro, Fernández Mazas, Torres, etc., 
destacándose polo seu compromiso ético e estético co galaico ademais do galeguismo. Todos eles apareceron cun 
auténtico afán renovador, dando mostras dunha verdadeira conciencia da súa responsabilidade. 

 
Virxilio Blanco buscou sempre o enraizamento na súa terra pero con apertura á arte vangardista europea. Foi un 

home preocupado por integrarse plenamente a Galicia e á arte galega na modernidade. Dificilmente se poida 
discutir a súa exemplar dedicación a esa nobre tarefa –tal e como hoxe nos consta– tendo en conta ademais que, 

con toda seguridade, tivera que loitar contra bastantes presións e incomprensións. 
 

Ó analizar detidamente o traballo artístico de Virxilio Blanco, podemos concluír dicindo que é un dos principais 
anovadores da pintura galega aínda que –debido á súa prematura morte e ó disperso e pouco accesible da súa 

obra– pasou demasiado tempo case desapercibido ou mal interpretado pola nosa crítica de arte. Non hai dúbida 
do carácter íntimo así como do impulso renovador influenciado no fauvismo francés. Pouco a pouco foise afastando 

da orientación folclorista da súa formación, coas imprescindibles referencias ó pasado pero dándolle sempre un 
carácter persoal á súa pintura (López Vázquez, 1998). A súa obra ten unha intensidade moi comunicativa na 
expresión dos sentimentos: alegrías, tristezas, estados de ánimo, galeguismo... 

 
René Monclair, crítico francés, opinaba ó respecto que "su obra va presidida por una firme valentía en su 

interpretación de la vida, dándole a ésta un fondo humano de gran realismo”. 
 

Tal e como se comenta na "Historia del Arte Gallego” de Vázquez Varela e outros (1982): "Sus paisajes hechos con 
pincelada pastosa y pequeña y un pálido cromatismo, poseen un halo poético que transfigura la naturaleza gallega 

en la que se inspira... Este es el caso de los cuadros titulados: Paisaje de alta montaña, Paisaje de Santiago, Barco, 

etc, evolucionando hacia colores máis intensos y ornamentales como en Jardín de Luxemburgo, en los que su 
factura impresionista tiende a un colorido máis intenso, siendo difícil de delimitar lo que tienen de modernismo o 
de fauvismo”. 
 

AS PAISAXES CULTURAIS DE  VIRXILIO BLANCO GARRIDO, O PINTOR DE FORCAREI 
 



53 
 

O pintor de Forcarei inspirou a súa pintura nas paisaxes que o viron nacer, na Galicia de Forcarei, de Terra de 
Montes, a do Alto do Paraño, do Candán, do Cando, do Suído…Tanto é así que a súa obra pictórica amosa esas 
paisaxes propias do rural galego da montaña. Virxilio describe a través da súa obra os montes de Forcarei. 

 

As montaxas, a grandiosidade das montañas de Terra de Montes aparecen plasmadas na súa obra, unha obra chea 

do azul do ceo que inunda o cume das montañas de Forcarei.  
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https://www.tabeirosmontes.com/virxilio-blanco.htmL 

http://pensaipinta.blogspot.com/2011/03/virxilio-blanco-garrido-forcarei.html 

XIV.- 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 (…). 

https://www.tabeirosmontes.com/virxilio-blanco.htmL
http://pensaipinta.blogspot.com/2011/03/virxilio-blanco-garrido-forcarei.html
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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 Monte Festeiros 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 sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de 
utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na 

provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4), DOG Núm. 68, 7 de abril de 2022, anulen a declaración de 

impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, nos concellos de Forcarei e Silleda, Pontevedra 
(expediente 2022/0125), DOG Núm. 227, de 29 de novembro de 2022 e anulen o proxecto sectorial (proxecto de 
interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque 

eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente IN661A 2011/1-4), 

DOG Núm. 68, de 7 de abril de 2022, por infracción normativa e incurrir en nulidade de pleno dereito. 

O proxecto eólico Monte Festeiros e o proxecto eólico Outeiro Grande afectan a unha zona de máxima sensibilidade 
ambiental, polo que deberan ser rexeitados, segundo a zonificación ambiental do Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

O proxecto eólico Monte Festeiros prevese instalar nun área xeográfica con unha presión eólica excesiva. 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 

informe, existe un risco severo para a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 e afección severa non só para a 

Reserva natural fluvial do Ulla –Deza, senón tamén para a Serra do Candán, as Brañas de Xestoso, a Serra do 

Cando…, 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. 

Non se valorou a afección paisaxística ás Paisaxes culturais do Candán cantadas polo Avelino Cachafeiro Bugallo 

(máis coñecido como o Gaiteiro de Soutelo) nin as recreadas polo pintor de Forcarei da Xeración Nós, Virxilio Blanco 
Garrido. 

Por outra banda, a implantación masiva de parques eólicos mantén en vilo a actividade astronómica de 
Observatorios astronómicos como o de Forcarei e o de Cotobade. 

Os proxectos en cernes para a construción de parques eólicos na Terra de Montes xeraron un novo problema na 
comarca, e é que o seu desenvolvemento podería prexudicar gravemente aos traballos de investigación 
astronómica que se realizan no observatorio de As Casetas en Forcarei, un dos centros de referencia a nivel nacional 

neste apartado. 

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 Monte Festeiros nin á documentación 
ambiental do proxecto eólico Outeiro Grande nin da súa infraestrutura eléctrica común de evacuación. Mentras que 
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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 dos proxectos eólicos Monte Festeiros, Outeiro Grande e o proxecto común da liña 

eléctrica de evacuación, xa que logo, estaríase a vulnerar o dereito de acceso á información ambiental recoñecido 

polo Convenio de Aarhus. 

O feito de fragmentar ou dividir artificiosamente aos efectos ambientais o proxecto industrial eólico en varios 

proxectos independentes e expostos tamén ao público de forma independente frustra o espíritu do Convenio de 

Aarhus e os dereitos e as obrigas recoñecidas por este en relación á protección do medio ambiente. 

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  

       -  o dereito de acceso á xustiza. 

Para conseguir estes obxectivos, o Convenio de Aarhus parte das seguintes consideracións e recoñecementos: 
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       -  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 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 Monte Festeiros 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 
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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 Monte Festeiros, do proxecto eólico Outeiro Grande e 

a súa infraestrutura común de evacuación aos efectos paisaxísticos, de saúde e de benestar. Cómpre ter en conta 

que o Convenio europeo da Paisaxe indica que os obxectivos de calidade paisaxística determínaos a 
Administración, en base ás aspiracións da cidadanía, e non en base ás aspiracións dunha mercantil promotora que 
actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, estase a obviar a participación pública  nun instrumento de 

ordenación do territorio tan importante e con tanta afección como é este proxecto industrial. 

7.- Deberan someter a exposición pública a documentación ambiental dos proxectos eólicos no seu conxunto, 

incluida a liña de evacuación e demais infraestruturas asociadas de conexión, para non diluir ou reducir os impactos 

do conxunto e así facilitar a participación da cidadanía na análise dos impactos globais do conxunto, sobre todo de 
cara a analizar o impacto paisaxístico e garantir a existencia de corredores ecolóxicos. 

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

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

para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español 

de Especies Ameazadas, todas as poboacións de lobo (Canis lupus) están incluídos na “Listaxe de Especies 
Silvestres en Réxime de Protección Especial” recollido no Real Decreto 139/2011. 

Ademais da afección a especies vulnerables e en perigo de extinción, existe unha afección severa a hábitas 

prioritarios e de interés comunitario. Existe a obriga de mater estes últimos nun estado de conservación favorable. 

As infraestruturas proxectadas afectan de forma severa a masas de frondosas e de bosque autóctono galego e 

bosque de ribeira, que deberán manterse nun estado de conservación favorable e non proceder a súa afección 
irreversible ou eliminación. 

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. 

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.  

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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Pero tamén destaca a severa afección aos anfibios Chioglossa lusitanica, Hyla arborea, Pelobates cultripes, Rana 
iberica e Rana temporaria, 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 especie Tetrax tetrax, en perigo de extinción, foi detectada a súa presencia no municipio de Forcarei e resulta 
especialmente afectada polos proxectos eólicos que afectan a este municipio. 

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 Monte Festeiros  e os parques eólicos en tramitación na área de afección destes. 

As cimentacións dos parques eólicos, a construción e acondicionamento de viais, a insatalación de gabias de 
cableado, a proxección das liñas de evacuación cos respectivos puntos de apoio e accesos aos mesmos, xunto coa 

remoción de toneladas de terra precista para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os 
recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e largo plazo desertificación da área afectada, 

xa que a perda da cuberta vexetal e dos humedais convirte aos chans en recurso natural non renovable e finito que 

perde a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible. O mesmo sucede cos 

humedais e os terreos ribeiregos aos cauces, coa conseguinte afección á necesaria conectividade ecolóxica e a 
necesaria permeabilidade dos ecosistemas e dos hábitats. 
O desenvolvemento eólico non consigue axudar no desenvolvemento económico das comunidades rurais 
afectadas, mentres que o aproveitamento forestal que se ve ameazado co desenvolvemento eólico supon unha 

axuda económica importantísima nas economías familiares. 

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 
Monte Festeiros 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 Monte Festeiros 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. 
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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. 

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. 

Consta na documentación ambiental que indica:  

“Respecto a las colisiones con aerogeneradores, se toma como referencia un estudio realizado por Arcea (2009) 
para la DX de Patrimonio Natural, en el que se determinan tasas de mortalidad por parques eólicos y 
aerogeneradores en base a las especies de avifauna presentes en los distintos ámbitos, con especial referencia a 
las aves prioritarias”. 

Impúgnase expresamente e solicítase asimismo a nulidade do estudo de avifauna en tanto que a mercantil 

promotora recoñece que o estudo é incompleto, ao dicir: 

“Puesto que solo se dispone de tasas anuales de colisión por aerogenerador para un número discreto de especies, 
pero de ningún dato equivalente para colisiones con tendidos de alta tensión…”. 

Impúgnase expresamente o estudo de quirópteros en tanto que os datos que se toman como referencia están 

obsoletos. Así o indica a promotora que explica: 

“4.2. IMPACTOS SOBRE LOS QUIRÓPTEROS. COLISIONES CON LÍNEAS Y  AEROGENERADORES. 

4.2.1. Descripción y Análisis 

En el caso de los murciélagos la información existente es aún menor que para las aves al haber despertado menor 
interés por parte de las administraciones y los científicos, y por la mayor complejidad de trabajar con este grupo 
animal. De forma también sucinta se pueden dar las siguientes citas: 

1. Se ha confirmado la muerte de veinte especies de murciélagos europeos (Rodrigues et al., 2008). 

2. Mayoritariamente mueren más murciélagos a comienzo del verano y en el otoño (Alcalde, 2003; Johnson et al., 
2003) y frecuentemente son especies migradoras (Ahlén, 1997 y 2002; Johnson et al., 2003; Petersons, 1990). Aunque 
las especies sedentarias también se ven afectadas (Arnett, 2005; Brinkmann et al., 2006)….”. 

E a isto hai que engadir os impactos dos proxectos eólicos en tramitación e xa instalados e en funcionamento na 
mesma área xeográfica. 

11.- Indica a documentación ambiental do proxecto eólico do parque eólico que: 

Los hábitats naturales presentes en la zona de implantación del proyecto y de otros proyectos próximos son 
comunes con los hábitats de interés que se localizan en la zona ZEC Brañas de Xestoso, Serra do Candán y Serra do 
Cando. Los parques eólicos se localizan fuera del espacio ZEC por lo que no se va a afectar a sus hábitats 
propiamente dichos. 
No se dispone de la cartografía de hábitats de los parques eólicos próximos, por lo que no se puede evaluar de 
manera precisa el efecto sinérgico o acumulativo, únicamente se puede decir que pueden existir hábitats similares 
a los protegidos en la Zona ZEC…. 
Recoñécese por tanto expresamente a imposibilidade de avaliar o efecto sinérxico, aditivo ou acumulativo 

dos parques que comparten ámbito xeográfico e infraestruturas común co parque eólico Monte Festeiros. 
Polo tanto, en base ao principio de precaución e o principio de prevención en materia de medio ambiente 
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debera optarse por non aprobar máis proxectos eólicos en tanto en canto non se poidan determinar os 
impactos reais de todo o conglomerado de infraestruturas en tramitación.  
12.- Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica do 

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

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

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

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

escintileos luminosos provenientes dos xeradores 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. 

 

Masgalán de Arriba, 3 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.- __________________________ 


