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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 
XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE 

Rúa Curros Enríquez, 1-4º 

32003 Ourense 

 

Asunto: Alegacións por defectos na tramitación ao proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, 

situado nos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente 
IN408A 2019/78), DOG Núm. 173, de 8 de setembro de 2021 e alegacións por defectos na tramitación ao proxecto 
sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e o estudo de impacto ambiental do 
parque eólico Ventumelo, nos concellos da Pobra de Trives, San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo), 

(expediente IN408A/2019/79), DOG Núm. 196, 11 de outubro de 2021. 

 

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

efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, situado nos concellos de Castro Caldelas, 
Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente IN408A 2019/78), DOG Núm. 173, de 8 de 

setembro de 2021 e á vista do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) 

e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Ventumelo, nos concellos da Pobra de Trives, San Xoán de Río 
(Ourense) e Ribas de Sil (Lugo), e promovido por Wind Hero, S.L. (expediente IN408A/2019/79), DOG Núm. 196, 11 

de outubro de 2021, por medio do presente escrito presenta ALEGACIÓNS BASEADAS NOS DEFECTOS DE 

TRAMITACIÓN que a seguir se EXPOÑEN: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Por ACORDO do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, sométese a información pública as 

solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia 
supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, 
situado nos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente 

IN408A 2019/78), DOG Núm. 173, de 8 de setembro de 2021. 

2.- Por ANUNCIO do 17 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 Treboada, nos concellos de 
Ribas de Sil (Lugo) e Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) 

(expediente 2020/0227), DOG Núm. 230, de 2 de decembro de 2022. 

3.- Por RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

sométese a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a autorización administrativa 

de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e o estudo de 
impacto ambiental do parque eólico Ventumelo, nos concellos da Pobra de Trives, San Xoán de Río (Ourense) e 
Ribas de Sil (Lugo), e promovido por Wind Hero, S.L. (expediente IN408A/2019/79), DOG Núm. 196, de 11 de outubro 

de 2021. 

4.-Por ANUNCIO do 9 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 Ventumelo, nos concellos 
de San Xoán de Río e A Pobra de Trives (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) (expediente 2020/0228), DOG Núm. 224, de 

24 de novembro de 2022. 
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Código 
Nome do 

proxecto 

Empresa 

promotora 

Municipios 

afectados 

Declaración de impacto ambiental 

favorable 
Data 

2020/0228 

Parque 

eólico 
Ventumelo 

Wind Hero, 
S.L. 

Pobra de Trives; 

Ribas de Sil; San 
Xoán de Río 

Declaración de Impacto ou Efectos 
Ambientais/Dictame 

08-11-
2022 

2020/0227 

Parque 

eólico 

Treboada 

Wind 

Grower, 

S.L. 

Ribas de Sil; Castro 
Caldelas; Chandrexa 

de Queixa; Pobra de 

Trives; San Xoán de 
Río 

Declaración de Impacto ou Efectos 
Ambientais/Dictame 

11-11-
2022 

 

5.- Por RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 
sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa 
de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque 

eólico Neboada, situado nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras, A Pobra de Trives, San Xoán de Río 

(Ourense), Ribas de Sil e Quiroga (Lugo), e promovido por Maia Directorship, S.L. (expediente IN408A/2020/004), 

DOG Núm. 62, de 30 de marzo de 2022. 

6.- Por RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa 
de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque 

eólico Orballeira, localizado nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e Quiroga (Lugo) e promovido 

por Sinagra Investiments, S.L. (expediente IN408A/2020/006), DOG Núm. 67, do 6 de abril de 2022. 

7.- Por RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 
sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa 

de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico, en concreto, das instalacións 

do parque eólico Xeada, situado nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e Quiroga (Lugo), e 

promovido por Neiva Directorship, S.L. (expediente IN408A/2020/005), DOG Núm. 65, do 4 de abril de 2022. 

Indica a mercantil promotora do proxecto eólico Neboada: 

El origen de la Línea Aérea será el pórtico de la nueva ST. “Neboada”, desde donde se tenderá la línea con una longitud 
de 15,2 Km y 46 apoyos, y se llegará a la subestación colectora Treboada, donde está previsto que llegue la energía de 

9 parques eólicos y que estará conectada con el nudo de Trives 220 kV. 

La subestación Treboada y la línea 220 kV Treboada-Trives, no son objeto de este proyecto. 

La línea así proyectada discurre en toda su longitud por las provincias de Lugo y Ourense, y su traza pasa por los 

términos municipales de: A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, San Xoán de Río y A Pobra de Trives. 

Non se somete a avaliación ambiental conxunta os parques e a totalidade das súas infraestruturas de evacuación. 

Polo tanto, a veciñanza afectada polas liñas de evacuación non ten a opción de avaliar o impacto da totalidade das 
instalacións dos parques eólicos en tramitación (aeroxeradores, Set, gabias de cableado…etc). Réstase e incluso se 

impide a participación da cidadanía no proceso de tramitación da totalidade das infraestruturas dos parques 
eólicos como ben indica o Consello da Cultura Galega no seu informe 
(http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437  ). Vulnéranse por tanto dereitos das persoas, non só xa os 

dereitos á información e o dereito de participación, senón dereitos máis fundamentais como é o dereito á saúde, o 
dereito ao benestar físico e psíquico da cidadanía e das colectiviades, entendidas estas como as familias dos 

núcleos rurais afectados e o dereito a decidir, relacionados cos anteriores. 

As instalacións de evacuación e conexión son intrínsecas aos parques eólicos Orballeira, Xeada, Neboada e 
Treboada, por tanto, deberían  analizarse en todo o procedemento de avaliación ambiental. Esta infraestrutura 

https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos?p_p_id=expedientes_WAR_expedientes&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_expedientes_WAR_expedientes_action=descarga&_expedientes_WAR_expedientes_codigo=2020%2F0228&_expedientes_WAR_expedientes__spage=%2Fportlet_action%2Fexpedientes%2FbuscaExpedientes&_expedientes_WAR_expedientes__kra=1
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos?p_p_id=expedientes_WAR_expedientes&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_expedientes_WAR_expedientes_action=descarga&_expedientes_WAR_expedientes_codigo=2020%2F0228&_expedientes_WAR_expedientes__spage=%2Fportlet_action%2Fexpedientes%2FbuscaExpedientes&_expedientes_WAR_expedientes__kra=1
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos?p_p_id=expedientes_WAR_expedientes&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_expedientes_WAR_expedientes_action=descarga&_expedientes_WAR_expedientes_codigo=2020%2F0227&_expedientes_WAR_expedientes__spage=%2Fportlet_action%2Fexpedientes%2FbuscaExpedientes&_expedientes_WAR_expedientes__kra=1
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos?p_p_id=expedientes_WAR_expedientes&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_expedientes_WAR_expedientes_action=descarga&_expedientes_WAR_expedientes_codigo=2020%2F0227&_expedientes_WAR_expedientes__spage=%2Fportlet_action%2Fexpedientes%2FbuscaExpedientes&_expedientes_WAR_expedientes__kra=1
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4437
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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. 

 

Imaxe do proxecto eólico Neboada. Conexión dos 9 parques eólicos ao Nó de Trives, entre os que figuran os proxectos 

eólicos Treboada, Ventumelo, Neboada, Xeada e Orballeira.   

II.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO TREBOADA: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA SENSIBILIDADE 

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

As infraestruturas do proxecto eólico TREBOADA coinciden con zonas de Máxima sensibilidade ambiental 
segundo a Clasificación de sensibilidade ambiental proporcionada pola Zonificación ambiental para enerxías 
renovables elaborada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Resolución de 30 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración 

ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 
2021). 
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Según a información proporcionada por esta ferramenta, a maior parte das infraestruturas do proxecto eólico 
TREBOADA ubícanse en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa máxima 
sensibilidade ambiental. 

 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-1 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-2 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-4 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-5 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-8 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-9 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 Aeroxerador T-12 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 SET 

III.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO VENTUMELO: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA 

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

As infraestruturas do proxecto eólico VENTUMELO coinciden con zonas de Máxima sensibilidade ambiental 
segundo a Clasificación de sensibilidade ambiental proporcionada pola Zonificación ambiental para enerxías 

renovables elaborada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Resolución de 30 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración 
ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 

2021). 

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

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

sensibilidade ambiental. 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-1 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-2 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-3 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-4 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-5 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-11 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 V-12 

 

 
 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 CSM 
 

IV.- DIVISIÓN ARTIFICIOSA EN PROXECTOS INDEPENDENTES E AOS EFECTOS AMBIENTAIS DO PLAN 
INDUSTRIAL EÓLICO DA MESMA MERCANTIL PROMOTORA. 

Indica a mercantil promotora do proxecto eólico VENTUMELO E TREBOADA NA DOCUMENTACIÓN DO 

PROXECTO EÓLICO VENTUMELO: 

“3.2.11. Subestación 
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No se construye subestación para este parque, ya que vierte a la subestación COLECTORA denominada TREBOADA, de 

220/30 kV, que no es objeto de este proyecto. 

En la subestación colectora TREBOADA se utilizará una posición de transformador de reserva, prevista para parque 

eólico VENTUMELO. 

La subestación colectora Treboada es la subestación a la que converge toda la energía de los diferentes parques 
eólicos con acceso en el nudo de Trives 220, y enlaza con la subestación de Trives de REE mediante una ÚNICA linea de 

enlace de 220 kv y de 4,64 km. de longitud ,siguiendo los protocolos y exigencias de REE. 

Tanto la subestación colectora Treboada , como la linea de enlace que une subestación Treboada con la subestación 

Trives 220 , es tramitado en proyecto aparte por el IUN , y no forma parte de este proyecto. 

6.5. Artículo 39. Condiciones generales de las edificaciones en suelo rústico. 

NO APLICA 

El parque eólico VENTUMELO hará uso del edificio de control y la subestación eléctrica del parque eólico TREBOADA, 

con capacidad suficiente para la incorporación de la potencia. 

No se construirá ningún edificio vinculado al parque eólico VENTUMELO”. 

Resulta evidente que existe alomenos un grupo empresarial ou un clúster empresarial con intereses comúns na 
mesma área xeográfica o que dá lugar a que cheguen a acordos entre eles para compartir infraestruturas e 

maximizar ganancias. De aí que o que é un Plan industrial que debera someterse a avaliación ambiental estratéxica, 
como todos os plans e programas; sen embargo, preséntase na tramitación administrativa e na exposición pública, 

fraccionado en varios proxectos independentes que impiden á cidadanía a valoración global e conxunta da 
totalidade das infraestruturas industriais que van a ocupar o seu territorio e impiden tamén así a avaliación 

conxunta de todos os seus efectos e impactos, ao mesmo tempo que as promotoras e a Administración (órgano 
substantivo) gañan en axilidade e simplificación administrativa. Esta práctica espúrea evidencia a vulneración 

flagrante da Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental ao substraer os plans industriais da preceptiva 
avaliación ambiental estratéxica ao mesmo tempo que vulnera normativa internacional do alcance do Convenio de 

Aarhus. 

Indícase tamén no proxecto sectorial eólico Ventumelo literalmente:  

“Subestación colectora a la que vierte el parque Ventumelo 

Desde la arqueta fin de parque se conecta por línea subterránea con la sala de celdas de 30 kv de la subestación 
colectora TREBOADA, que es la subestación a la que vierten la energía todos los parques eólicos con acceso y conexión 

en nudo Trives 220. 

La subestación colectora Treboada dispondrá de un puesto de transformación 30/220 kv de reserva para parque eólico 

VENTUMELO. 

La subestación colectora Treboada es promovida por el (IUN) interlocutor único del nudo de Trives 220, y no es objeto 

de este proyecto. 

La línea de enlace entre la subestación colectora Treboada y la subestación Trives 220 de REE, es promovida por el 

(IUN) de Trives 220, y no es objeto de este proyecto”. 

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

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

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

resultan imprescindibles para a viabilidade e desenvolvemento dos parques eólicos debido ao cal se deben analizar 
pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación. 

A inclusión dos efectos e impactos dos proxectos dos parques eólicos e das instalacións de evacuación de 
enerxía e de conexión incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, 
facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 
 

V.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO TREBOADA E DO PROXECTO EÓLICO 
VENTUMELO 

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

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

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

Euskadi, 153 MW e Cataluña 1271 MW. 

En canto aos parques eólicos en tramitación, mentras que Galicia ten arestora 300,  Madrid non ten ningún, Euskadi 
ten 12 e Cataluña, 8. 

VI.- A UBICACIÓN DA SUBESTACIÓN TREBOADA PREVESE A SÚA UBICACIÓN ENRIBA DA FONTE DA ESTRELA 

Fonte da imaxe: Catastro 
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Imaxe do proxecto eólico Treboada coa subestación proxectada enriba da Fonte da Estrela 

Referencia catastral32071A042003680000PG      

Localización Polígono 42 Parcela 368 

FONTE DA ESTRELA. SAN XOAN DE RIO (OURENSE) 

A auga da Fonte da Estrela e o humedal na que esta se ubica está conectada ecolóxicamente con un cauce que 
conduce á Corga Grande da parcela con Referencia catastral32071A042003440000PF Localización Polígono 42 

Parcela 344 CORGA GRANDE. SAN XOAN DE RIO (OURENSE). Unha corga é unha laga, unha poza, un humedal que 

debera preservarse e non eliminarse coa ubicación dunha subestación. 

VII.- A INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DA LIÑA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN DO PROXECTO EÓLICO TREBOADA: 

ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA SENSIBILIDADE AMBIENTAL E NA QUE NON SE RECOMENDA A INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUTURAS EÓLICAS 

As infraestruturas da liña eléctrica de evacuación do proxecto eólico Treboada coinciden con zonas de 

Máxima sensibilidade ambiental segundo a Clasificación de sensibilidade ambiental proporcionada pola 

Zonificación ambiental para enerxías renovables elaborada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030, «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2021). 

Según a información proporcionada por esta ferramenta, a maior parte das infraestruturas da LAT de evacuación 

do proxecto eólico Treboada ubícanse en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa 
máxima sensibilidade ambiental. 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 APOIO 1 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 APOIO 2 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 APOIO 5 

 

Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 APOIO 11 
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Coordenadas UTM, huso 29 ETRS89 APOIO 15 

VIII.- IMPOSIBILIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DOS PROXECTOS EÓLICOS TREBOADA E 
VENTUMELO, A PESAR DE TRATARSE DE PROCEDEMENTOS EN TRAMITACIÓN. IMPOSIBILIDADE DE ACCESO AOS 

INFORMES SECTORIAIS MÁIS RELEVANTES DE AMBOS PROXECTOS. 

No ACORDO do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se someten a información 
pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Treboada e liña de evacuación, 

situado nos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente 

IN408A 2019/78) publicado no DOG Núm. 173, de 8 de setembro de 2021 que toda a documentación pódese 
examinar na seguinte ligazón web da Consellería: 

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

Sen embargo, cando seguimos a ligazón aparece esta outra e unha mensaxe: Arquivo non atopado! 

http://descargas.xunta.es/c3c1fb5b-b1a4-4c32-8625-a02fcfaebf591630497655979 

 

 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
http://descargas.xunta.es/c3c1fb5b-b1a4-4c32-8625-a02fcfaebf591630497655979
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O mesmo sucede coa RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e 
Recursos Naturais, pola que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa 
previa, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto 

de interese autonómico) e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Ventumelo, nos concellos da Pobra de 

Trives, San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo), e promovido por Wind Hero, S.L. (expediente 

IN408A/2019/79), DOG Núm. 196, de 11 de outubro de 2021.  

Cando picamos na ligazón indicada no anuncio do DOG: 

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

Non aparecen resultados en relación ao proxecto eólico Ventumelo, polo que é imposible o acceso á 

documentación ambiental do mesmo nos dous días que se intentou o acceso. 

 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion
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IX.- AFECCIÓN SEVERA AS BRIÓFITAS E A AFLORAMENTOS ROCHOSOS SIN CARACTERIZAR 

Os proxectos eólicos Ventumelo e Treboada prevense desarrollar nunha área xeográfica na que destacan os 
afloramentos rochosos e os humedais, polo que a afección as brióficas é irreversible.  

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

Modulan a humidade ambiental, absorbendo o exceso de auga das choivas e liberándoa lentamente cando o 
ambiente faise máis seco. Regulan o leito dos ríos, almacenan gran cantidade de auga. Frean a erosión, protexendo 

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

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

minerais. Disoltos en augas de choivas, permiten a incorporación destes no ecosistema e diminúen o seu lavado 
cara aos ríos e mares. Facilitan fogar e protección a numerosos animais, especialmente invertebrados como 

insectos, arácnidos, rotíferos, nemátodos, moluscos e anélidos. Á súa vez, serven de material de construción de 
niños para varias aves e pequenos mamíferos. Favorecen a xerminación de sementes. Son capaces de achegar a 

humidade suficiente para o seu desenvolvemento. Permiten o asentamento de plantas. A materia vexetal creada 
polo crecemento continuo de capas de musgos e hepáticas sobre as rochas e a cortiza de árbores, facilita o 

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

X.- AFECCIÓN A ESPECIES DE FLORA CATALOGADAS, A HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

O proxecto eólico Treboada, o proxecto eólico Ventumelo e a súa liña eléctrica de evacuación afectan a masas 

maduras de Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica, a Bosques de Castanea sativa 
e a hábitats prioritarios 91E0 Bosques aluviais de Atnus glutinosa e Fraxinus excelsior. 

O proxecto eólico Treboada afecta a especies incluidas atopanse Silene marizii, Galium teres, Arabis juresii e 
Spiranthes aestivalis, presentes no Catalogo galego de especies ameazadas (CGEA) na categoria de vulnerable. 
O proxecto eólico Ventumelo afecta a Galium teres presente no Catálogo galego de especies ameazadas (CGEA) na 

categoría de vulnerable, e a Lycopodiella inundata en perigo de extinción.  
 

A superficie total do area de incidencia urbanística do proxecto eólico Treboada que se reflicte 
nos planos é de 183,37 hectareas. Este proxecto afecta á serie 8b: Serie  montana galaico-portuguesa acidofila do 
carballo ou Quercus robur (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum). VP, carballeiras  acidofilas. A 
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documentación do proxecto recoñece que: “ Hoxe en día estes bosques de frondosas atópanse profusamente na área 
de estudo, asociadas xeralmente ás contornas de cursos de auga”. 
 

A superficie total da área de incidencia urbanística do proxecto eólico Ventumelo que se reflicte nos planos é de 

159,80 hectáreas (ha). Como o anterior tamén afecta a especies de frondosas autóctonas e a vexetación de ribeira. 

 
XI.- AFECCIÓN SEVERA Á ESPECIES DE AVIFAUNA CATALOGADAS COMO VULNERABLES E EN PERIGO DE 

EXTINCIÓN 

O PROXECTO EÓLICO TREBOADA afecta coa categoría de vulnerable a: aves Circus cyaneus, Circus pygargus, 
Luscinia svecica, perdix perdix e Scotopax rusticola, os mamíferos Galemys pyrenaicus, Rhinolophus 

ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros, o invertebrado Geomalacus maculosus, os anfibios Rana iberica, 

Chioglossa lusitánica, Discoglossus galganoi e Hyta arborea, os peixes Alosa alosa, Petromyzon marinus e 
Gasterosteus gymnurus e o réptil Iberolacerta monticola) e 5 en perigo de extinción (entre as que se atopan as 

aves Anas crecca, Milvus milvus, Gallinago gallinago e Vanellus vanellus e o réptil Emys orbicularis). 

A zona de actuación sitúase no ámbito de propostas técnicas de zonificación de plans de 

conservación/recuperación de especies ameazadas que se están elaborando na Dirección Xeral de Patrimonio 
Natural, da especie Aquila chrysaetos, coa categoría de en perigo (área de presenza, a uns 600 m da LAT). No que 
se refire a especie antedita, a menos de 20 km de distancia da localización do parque eólico, existe un niño no que 

se observou un aniñamento anual estable. 

No lugar da Mata (Langullo — Manzaneda), dentro da ZEC Macizo Central, constátase a existencia dun niño de 

alimoche (Neophron percnopterus), especie catalogada como vulnerable no CGEA con nidificación anual constante 

(a menos de 15 km da LAT), tamén nesta mesma zona existen niños de aguia reaL. 

Tamén constatouse a presenza de oso pardo (Ursus arctos) nas parroquias do concello de Ribas de Sil nas que se 

localiza a poligonal do parque eólico (Torbeo e Nogueira) no ano 2019. 

No que atinxe a espazos protexidos e outras zonas ou elementos de interese ambiental, destacar que parte do 

trazado da LAT aérea proxectada, linda co espazo natural protexido paisaxe protexida Val do río Navea. Obsérvase 

que a poligonal do proxecto inclúese parcialmente dentro áreas prioritarias para avifauna ameazada e/ou zonas de 

protección da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión, segundo o establecido na Resolución do 18 de 
outubro de 2021 (uns 2 km da LAT aérea). O proxecto está incluído dentro do ámbito do Plan de recuperación do 

sapoconcho europeo (Emys orbicularis L.), nunha área tipificada como de distribución potencial. 

O PROXECTO EÓLICO VENTUMELO afecta a Circus pygargus (na zona afectada polos aeroxeradores 8 e 9 existen 

comportamentos reprodutores da especie), aniñamento da aguia real (Aquila chrysaetos) e ao sapoconcho 

europeo. 

A práctica totalidade das actuacións do proxecto inclúense parcialmente dentro das áreas prioritarias para avifauna 

ameazada e/ou zonas de protección da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión, segundo o establecido na 
Resolución do 18 de outubro de 2021. O proxecto está incluído dentro do ámbito do Plan de recuperación do 

sapoconcho europeo (Emys orbicularis L.), nunha área tipificada como de distribución potencial. 

O proxecto eólico Ventumelo afecta 13 especies coa categoría de vulnerable (entre as que se atopan as aves Circus 

cyaneus, e Scolopax rusticola e os mamíferos Galemys pyrenaicus, Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus 
hipposideros) e 6 en perigo de extinción (entre as que se atopan as aves Anas crecca, Aquila chrysaetos, Milvus 

milvus, Gallinago gallinago e Vanellus vanellus e o réptil Emys orbicularis). 

Entre a avifauna detectada, ademais da antedita, atópase a seguinte: miñato (Buteo buteo), aguia albela (Circaetus 
gallicus), lagarteiro peneireiro (Falco tinnunculus), voitre leonado (Gyps fulvus), corvo (Corvus corax), corvo 
pequeno (Corvus corone), miñato queimado (Milvus migrans e a especie ameazada recollida no CGEA tartaraña 
cincenta (Circus pygargus). En canto aos quirópteros, identifícanse varias especies nas estacións de escoita 
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(Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Nyctalus 

leisleri e a especie ameazada recollida no CGEA Rhinolophus hipposideros). 

Tamén constatouse a presenza de oso pardo (Ursus arctos). 

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

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

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

1. No seo da Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial de Galicia inclúese o Catálogo galego 
de especies ameazadas, que se configura como unha sección da devandito listaxe. O contido deste catálogo 

desenvolverase regulamentariamente. 

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

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

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

factores causantes da súa actual situación. 

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

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

b) Vulnerable. 

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

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

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

artigo 4, no Catálogo español de especies ameazadas ao que se refire o artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 
do patrimonio natural e da biodiversidade, conlevará a súa inclusión de oficio no Catálogo galego de especies 

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

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

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

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

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

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

galego de especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

a) A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación na categoría de «en perigo de extinción» conlevará, nun 
prazo máximo de tres anos, a adopción dun plan de recuperación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para 

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

b) A inclusión dunha especie,  subespecie ou poboación na categoría de «vulnerable» conlevará a adopción, nun 
prazo máximo de cinco anos, dun plan de conservación, o cal incluirá as medidas máis adecuadas para preservar, 

manter e restablecer as poboacións naturais facéndoas viables. 

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

ou integrados noutros plans, que eviten as afeccións negativas para as especies. 
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3. Para aquelas especies,  subespecies ou poboacións que comparten os mesmos problemas de conservación, 
hábitats ou ámbitos xeográficos similares poderán elaborarse plans que comprendan varias especies,  subespecies 

ou poboacións simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

4. Os plans de recuperación ou conservación ou os plans integrais das especies,  subespecies ou poboacións que 
vivan exclusivamente ou en alta proporción nalgún dos espazos naturais protexidos incluídos na Rede galega de 
espazos protexidos ou en áreas protexidas por instrumentos internacionais poderán integrarse nos seus 

correspondentes instrumentos de planificación. 

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

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

biodiversidade, que fosen catalogadas, no ámbito estatal ou autonómico, como en perigo de extinción 
unicamente poderase levar a cabo cando, en ausencia doutras alternativas, concorran causas relacionadas coa 
saúde humana e a seguridade pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o 

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

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

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

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

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

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

xeográfica e os xa implantados.  

XII.- AFECCIÓN SEVERA PARA AS AVES E INSECTOS COMO CONSECUENCIA DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA CONECTIVIDADE ECOLÓXICA DOS 
ECOSISTEMAS. 

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

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

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

distintos niveis. No presente caso os aeroxeradores deberan iluminarse. 

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

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

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

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

 

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

A iluminación  dos aeroxeradores  que  deban estar iluminados  e  que  pertenzan a  un mesmo parque eólico, debe 
estar sincronizada tanto de día como de noite.  

Dentro dun parque eólico, toda turbina sensiblemente maior cas da súa contorna deberá iluminarse 
independentemente da súa posición relativa ao resto. 

Así mesmo,  a  iluminación  de parques    eólicos  próximos  (aqueles cuxa   distancia  entre  os  aeroxeradores  que  
marcan  as  extremidades  máis  próximas  entre  si  dos parques  sexa  inferior ou igual a 10 km) debe estar 

sincronizada entre si tanto de día como de noite.  
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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 dos proxectos eólicos Treboada e Ventumelo non se tivo en conta a contaminación lumínica nin 
a incidencia desta sobre os espazos naturais e os humedais. Cómpre ter en conta que tampouco se tivo en conta a 

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

mesma área xeográfica. 

X.- DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLOS PROXECTO EÓLICO TREBOADA 

E O PROXECTO EÓLICO VENTUMELO 

O proxecto eólico Treboada afecta de forma severa á Mámoa de Chaos da Pola, a Mámoa das Mamas 3, a Explotación 
Mineira das Medas/ Os Medos, ao Miliario de Ponte Navea, ao Miliario de Ponte Navea 2, á Vía romana XVIII, á Vía 

Nova/Via XVIII, Ponte Navea e Capela da Encarnación ou da Orde de Malta e ao Petróglifo Chaos do Sapo. 

Ademais o proxecto afecta aos  miradoiros da Capela, do Duque e da Pena do Castelo, na Ribeira Sacra, a fortaleza 
de Castro Caldelas, e as igrexas parroquiais de Vilardá (Castro Caldelas), e de Castrelo e de Medos (San Xoán de Río). 

Unha terceira parte da poligonal do parque eólico atópase afectada polo ámbito de protección da Ribeira Sacra, 

maiormente da súa zona de amortecemento. A Ribeira Sacra foi declarada ben de interese cultural (BIC), coa 

categoría de paisaxe cultural. Ademais a afección paisaxística é severa. 

No caso do proxecto eólico Ventumelo: o vieiro de acceso ao aeroxerador V-02 discorre a uns 130 metros ao sur do 

ben arqueolóxico Castro da Portela (GA27052018). O proxecto afecta a igrexa de San Xurxo, a igrexa de San Paio das 

Cabanas, a capela de San Miguel e a capela de San Antonio de Domecelle. 

Próximos á poligonal atópanse, o Camiño de Santiago (Camiño de Inverno) e a Ribeira Sacra (ben de interese 
cultural coa categoría de paisaxe cultural), lugares de especial interese paisaxístico. A afección paisaxística é moi 

severa. 

 

Na tramitación ambiental dos proxectos eólicos Treboada e Vuntumelo non se tiveron en conta os impactos 
sinérxicos, aditivos e/ou acumulados do conxunto das infraestruturas eólicas. 

Os Poderes Públicos están obrigados pola lei e as diferentes recomendacións e tratados internacionais ratificados 

polo Reino de España a unha actuación positiva, ampla e decidida na conservación, defensa e posta en valor dos 

Bens Culturais, Patrimoniais e Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público 
derivado da súa utilidade pública de máxima prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 

Pero a súa vez, é deber inalienable por parte dos Poderes Públicos de protexer o contorno, ámbito, contexto, 

escenario ou ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo 
central repetido pola lexislación e os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o patrimonio (Pose 
& Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas de 

1931, a Carta de Venecia de 1964, a Comisión Francischini de 1967, a Carta de Quito de 1967, a Convención da 

Unesco sobre Patrimonio Mundial de 1972, a Carta Europea do Patrimonio Arquitectónico de 1975 do Consello de 

Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 1978, a Convención de 
Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 2005. 

XI.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA E IRREVERSIBLE. PERDA DA FUNCIONALIDADE PAISAXÍSTICA DAS ÁREA 
DE ESPECIAL INTERÉS PAISAXÍSTICO, DOS MIRADORES E DOS LUGARES DE INTERÉS PAISAXÍSTICO. XERACIÓN 

DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO E FRAGMENTACIÓN DOS ECOSISTEMAS.  

No que respecta á paisaxe, o proxecto eólico Treboada sitúase na comarca paisaxística de Terra de Trives. O 
Catálogo das paisaxes de Galicia identifica a área de especial interese paisaxistico (AEIP) Val do Rio Navea uns 2,2 
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km ao sueste do parque e a 46 metros da LAT. No que se refire aos miradoiros, o miradoiro Pena Folenche está 
situado a uns 315 km do parque e a 1,5 km da LAT. 

O proxecto produce de forma conxunta unha afección visual de 2728,8 hectáreas. 

O proxecto afecta  2 AEIP: 

▪ AEIP_02_01 - Val do Río Navea  

▪ AEIP_02_03 – Río Cabalar  

No que respecta ao proxecto eólico Ventumelo:  o ámbito do proxecto sitúase nas comarcas paisaxísticas Terra de 
Trives e Valdeorras. O Catálogo das paisaxes de Galicia identifica as áreas de especial interese paisaxístico (AEIP) 

Val do Río Navea e Montefurado a uns 1,7 km e 3,4 km do parque eólico. No que se refire aos miradoiros, localízase 

a uns 3,5 e 3,7 km do de Monte Furado e Pena Folenche. 
O val do río Navea é unha paisaxe protexida do río Navea entre San Xoán de Río e A Pobra de Trives, en Trives. Esta 
paisaxe atópase dentro da zona especial de conservación (ZEC) do Macizo Central. 

Cómpre ter en conta o DECRETO 263/2008, do 13 de novembro, polo que se declara paisaxe protexida o val do río 
Navea. 

A protección e a conservación do noso patrimonio natural é un mandato recollido no artigo 45 da Constitución e 
unha necesidade para asegurar a supervivencia dos nosos ecosistemas. As características e os singulares valores 

naturais, estéticos e culturais que presenta o val do río Navea son merecentes dunha protección especial e 
xustifican plenamente a súa declaración como paisaxe protexida. 

Segundo establece o artigo 36 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e o artigo 24 da lei 9/2001, do 21 de agosto, 
corresponde á Xunta de Galicia, mediante decreto, a declaración das paisaxes protexidas situadas no noso 

territorio. De acordo co establecido nestes artigos, este decreto ten por obxecto a declaración do val do río Navea 
como paisaxe protexida e o establecemento dun réxime de protección especial para este espazo natural. 

Sen prexuízo do establecido no punto segundo do artigo 34 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio 

natural e da biodiversidade, a xestión da paisaxe protexida do val do río Navea perseguirá os seguintes obxectivos: 

a) En xeral, a conservación e a protección dos elementos desta paisaxe. 

b) A conservación da vexetación arbórea, especialmente a dos bosques mesófilos. 

c) A conservación e protección das especies de flora e fauna e dos seus hábitats, especialmente as que se atopen 

incluídas no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 

d) Fomentar o coñecemento e o respecto dos seus valores naturais. 

e) Promover a realización de programas de investigación e de educación ambiental da paisaxe protexida do val do 

río Navea. 

f) Promover un desenvolvemento económico e turístico desa zona que sexa respectuoso co ambiente. 

g) Alcanzar unha relación harmoniosa dos habitantes do val do río Navea co medio natural. 

h) O mantemento desta zona como corredor biolóxico entre o macizo central e o sistema fluvial Miño-Sil. 

 

➢ IMPACTOS AMBIENTAIS E PAISAXÍSTICOS SEVEROS 

Indica a mercantil promotora na documentación do proxecto eólico Treboada que: 

“Conexión en Trives 220. IUN 

El informe de la accesibilidad de acceso (IVA) redactado por Red Eléctrica Española, indica la aprobación de un acceso 

coordinado de 9 parques eólicos en el nudo de TRIVES 220 kV. 
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Dicha conexión se gestionará a través del interlocutor único de nudo (IUN) de este nudo que es la empresa Wind Grower 

S.L., y promotora de parque eólico TREBOADA, con la subestación del mismo nombre y la línea 220 Treboada-Trives. 

El (IUN) es el encargado de la coordinación de todos los promotores con acceso en el nudo, y en las sucesivas peticiones 

de acceso al nudo que se hicieron, fue acordando con REE el siguiente esquema de conexión , donde se ha intentado 

minimizar en la medida de lo posible las afecciones por instalaciones de evacuación redundantes. 

El esquema general de conexión del nudo Trives 220, es: 

(…) 

Los 9 parques eólicos con acceso al nudo, son promovidos por sociedades diferentes, cada una con su propio CIF, e 

incluso siendo las empresas competidoras entre sí en el sector. 

No obstante lo anterior y para evitar hacer 9 subestaciones y 9 líneas de evacuación diferentes, cosa que no tendría el 
más mínimo sentido, siempre se acuerdan sistemas de evacuación conjunto para tratar de causar el menor impacto 

ambiental posible,de acuerdo a las leyes sectoriales y minimizar el coste. 

El parque eolico Treboada es identificado como promotor nº 1, en el anterior esquema unifilar”. 

Todos os parques promovidos polas empresas do mesmo grupo empresarial deberan someterse conxuntamente 
ao trámite de avaliación ambiental posto que poderiase falar do Plan industrial de desarrollo eólico dun grupo 

empresarial que debera someterse a avaliación ambiental estratéxica propia dos plans e programas. 

 Transformación da Paisaxe: de mosaicos agrarios e forestais a unha paisaxe industrial  de parques 

eólicos e liñas de evacuación. 

Existen outros parques en execución ou en tramitación compartindo o ámbito xeográfico deste proxecto: 

1. Parque eólico Ventumelo 12 aeroxeradores. Nova Solicitude 
2. Parque eólico Orballeira 9 aeroxeradores. Nova Solicitude 

3. Parque eólico Xesteirón 10 aeroxeradores. Nova Solicitude 

4. Parque eólico Pena dá Cruz 15 aeroxeradores. En explotación ou autorizado 

5. Parque eólico Pena dá Cruz  Ampliacion 12 aeroxeradores. En explotación ou autorizado 

6. Parque eólico Serra  do Burgo 19 aeroxeradores. En explotación ou autorizado 

7. Parque eólico Serra  do Burgo Ampliación 14 aeroxeradores. En explotación ou autorizado 
8. Parque eólico Prada 

9. Parque eólico Boibela 

10. Parque eólico Xeada 

11. Parque eólico Neboada 

12. Parque eólico Treboada 

No ámbito da implantación do proxecto industrial na actualidade atópanse xa en funcionamento ou autorizados 

ata 60 aeroxeradores pertencentes a catro parques distintos. 

Ademais, outros 31 aeroxeradores atópanse en proceso de tramitación actualmente. 

A instalación dos 12 aeroxeradores previstos incrementaría o número de aeroxeradores da zona. 

Ademais da visibilidade propia dos aeroxeradores, a apertura de viais, o acondicionamento doutros existentes, a 
creación de gabias para o cableado ou a realización das plataformas eólicas incrementa o Feísmo paisaxístico, 

afecta ao benestar das familias que viven e residen nos núcleos rurais afectados e produce o baleiramento do rural 

e o éxodo poboacional. 

Ademais destes parques eólicos hai que ter en conta as liñas de evacuación.  

Así indica a mercantil promotora do proxecto eólico Treboada: 
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“5.6.3 Líneas eléctricas y parque eólico 

En cuanto al efecto barrera combinado entre líneas y parque eólico, tenemos en cuenta la longitud de las tres 
alineaciones de la que consta el parque. La mínima distancia que se produce entre punta de pala y punta de pala de 

dos aerogeneradores consecutivos es de 235,3 metros. A falta de bibliografía científica que relacione la distancia entre 
aerogeneradores con los impedimentos de paso para las distintas especies de avifauna, el trabajo de campo y la 

experiencia acumulada indican que esta distancia es suficiente para permitir el paso de aves”. 

Sin embargo, as aves non coñecen de límites nin de fronteiras e o risco de colisión increméntase con cada parque 
que se coloca na mesma entorna. En base ao principio de precaución en materia ambiental non debera permitirse 

a instalación de tantos parques na mesma área xeográfica nin tan próximos entre sí.  

En canto ao máis que probable incremento de colisións, as liñas eléctricas suman 408 km de lonxitude, ás que 
engadimos o 4,64 km da liña prevista para o  PE  Treboada, sendo así un total de 412,64 km. As liñas que definen as 
tres aliñacións de aeroxeradores do  PE  Treboada teñen unhas lonxitudes de 2,39 km entre  T-1 e  T5, 1,15 km entre  

T-6 e  T-9 e 0,98 km entre  T-10 e  T-12, facendo un total de 4,52 km, dos cales as aspas supoñen unha lonxitude de 

barreira de case 2 km. Isto significa un incremento do efecto barreira ao que hai que engadir a liña do parque. 

Os prexuizos irreparables que sobre as aves e a paisaxe produce toda esta infraestrutura eólica non foron avaliados 

pola mercantil promotora. O risco de colisión de aves e a mortandade destas é moi probable. A fragmentación dos 
hábitats e a conseguinte perda de biodiversidade que implica a manchea de infraestruturas eólicas no mesmo 

espazo e área xeográfica oscurece a finalidade ecolóxica da producción de enerxía eólica. 

Os efectos  sinérxicos significativos van a supoñer un incremento no risco de colisión de aves moi severo e con 
importantes prexuizos para as especies e os ecosistemas. O interés autonómico deste proxecto eólico en absoluto 

se xustifica neste sentido. 

 

▪ Proxecto eólico Ventumelo: 

https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=Ventumelo 

 

Afección severa ao Val do Río Navea, afección severa ao Mirador do Alto da Moa, afección ao Mirador de Pena 
Folenche, afección á Pena Trevinca, Mirador do Alto do Cerengo. 

 

 

https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=Ventumelo
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Mirador do Alto da Moa 
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Miradoiro do Alto da Moa – As Fontes 

Sinclinal do Sil: Rocha dura. Forza e tempo 
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Miradoiro Pena Trevinca, 2100 metros 
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▪ Proxecto eólico Neboada 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2022/03/30/neboada/ 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AabPmP4hV7KtJ-
1Vh8Wi1hDMgL_kIEBp&ll=42.40416637687298%2C-7.172094668049862&z=12 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2022/03/30/neboada/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AabPmP4hV7KtJ-1Vh8Wi1hDMgL_kIEBp&ll=42.40416637687298%2C-7.172094668049862&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AabPmP4hV7KtJ-1Vh8Wi1hDMgL_kIEBp&ll=42.40416637687298%2C-7.172094668049862&z=12


32 
 

Afección severa ao Mirador do Barranco Rubio, ao Mirador do Alto do Cerengo, ao Mirador do Alto da Moa e ao 
Mirador da Pena Folenche 
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▪ Proxecto eólico Treboda 
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Afección severa ao Mirador de Pena Folenche, ao Mirador das Penas de Rome, ao val do Río Navea, ao Mirador da 
Pobra de Trives, ao Mirador do Alto da Moa, ao Mirador das Penas de Matacás, ao Mirador do Alto do Cerengo e ao 

Mirador da Pasarela do Río Mao. 

 

Imaxe dos proxectos eólicos Prada, Boibela e Treboada e tamén comparten área xeográfica. 

 

▪ Proxecto do parque eólico Boibela 
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Afección severa ao Mirador da Mesa dos Catro Cabaleiros, á Cova das Choias, á Fonte do Balneario, á Capela de 

San Vitoiro, á Capela de Sta. Bárbara, ao Roteiro PR -G 242 Ruta da Capela de San Vitoiro 
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Miradoiro da Mesa dos Catro Cabaleiros 
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Capela de San Vitoiro 
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Afección severa ao Canón do Sil, ao Mirador da Columna, ao Mirador Balcón de Madrid, ao Mirador pasarela do Río 

Mao, ao Mirador das Penas de Matacás e ao Mirador do Alto da Moa. 
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Afección severa da Liña eléctrica de evacuación entre o proxecto eólico Boibela e o proxecto eólico Treboada ao 

Mirador Pena do Teso Grade, ao Mirador Alto do boi. 

 

 

Liña eléctrica de evacuación entre o proxecto eólico Treboada e o proxecto eólico Prada 

▪ Proxecto eólico Prada 
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Afección severa ao Alto da Portela, 1125 metros, ao Mirador da Presa de Prada, ao Mirador do Pico Maluro. 
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Mirador do Pico Maluro. 

 

Afección severa a Pena Trevinca 
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Mirador Estelar Rañadoiro 
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A afección paisaxística esténdese a outras Áreas de Especial Interés Paisaxístico e á Rede Natura 2000: 

1. AEIP_02_02  As  Ermidas- Val  do  Bibei  

2. AEIP_02_03 Río  Cabalar  

3. AEIP_02_04 Souto de  Rozabales  
4. AEIP_02_05  Val dous  Faraóns  
5. AEIP_02_08 Serra dá  Queixa  
6. AEIP_05_03 Ribeira Sacra  

7. AEIP_05_13  Soutos dá Teixeira e  Fervenza  do  Cachón  

8. AEIP_05_14  Montefurado  
 

 Impactos significativos e danos irreparables para o BIC Ribeira Sacra: 

Na área delimitada como BIC da paisaxe cultural da Ribeira Sacra a protección terá por obxecto para garantir os 
valores que o fan merecedora da excepcionalidade e dos seus valores singulares. A poligonal do parque afecta aos  

concellos de Ribas de Sil, Castro Caldelas, San Xoán de Río e A Pobra de Trives. Resulta incompatible garantir os 
valores obxecto de especial protección do BIC Ribeira Sacra con un Plan Industrial eólico que prevé alterar a paisaxe 

tradicional para transformala nunha paisaxe industrial onde predominan as infraestruturas eólicas e o Feísmo 

Paisaxístico. 

 Impactos significativos e danos irreparables para o Xeoparque Montañas  do Courel: 

Este  Xeoparque, incorporado ás redes Europea e Global de  Xeoparques da UNESCO en abril do 2019, abarca a 

totalidade dos concellos de Quiroga, Folgoso do Courel e Ribas de Sil, ocupando unha superficie total de 578 km2. 
Destaca polo seu patrimonio xeolóxico singular de marcado carácter tectónico,  geomorfológico e  mineralóxico, 

onde sobresaen en importancia as “Dobras  deitadas dá Serra  do Courel”. Ademais o  Geoparque das Montañas do 

Courel engloba un extraordinario patrimonio natural e cultural. 

A  poligonal do proxecto eólico Treboada introdúcese no  Xeoparque Montañas  do Courel, ocupando 253,15 ha de 

leste.  

Resulta incompatible garantir os valores obxecto de especial protección do Xeoparque con un Plan Industrial eólico 

que prevé alterar a paisaxe tradicional para transformala nunha paisaxe industrial onde predominan as 

infraestruturas eólicas e o Feísmo Paisaxístico. A afección paisaxística e a transformación de usos dos solos, que 

darían lugar a unha paisaxe de marcado carácter industrial é incompatible cos valores actuáis e potenciais obxecto 

de protección. 

 Afección severa  á  Rede Natura 2000. Prexuizos irreversibles para a conectividade ecolóxica e falla de 

coherencia da Rede Natura. Os proxectos eólicos son incompatibles con esta. 

Zona  ZEC Ancares- Courel (código ES1120001) e a  ZEC Macizo Central (código ES1130002), declarados polo 

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

comunitaria de Galicia e aprobase  o Plan director da Rede Natura 2000. 

Ancares - Courel 

Código do ZEC 

ES1120001 

Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 

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

de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 pola que se adopta, de conformidade coa 

Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica 

mediterránea 

Data declaración ZEC 

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

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

de Galicia. 

Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 

Superficie 

102.635 ha. 

Concellos 

Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro, Samos, O Incio, Folgoso do 

Courel, A Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas do Sil. 

Situación 

No cadrante sudoriental da provincia de Lugo, pertencente ás comarcas dos Ancares, Quiroga, Sarria e Terra de 

Lemos. Localidades de referencia: A Proba de Navia, San Román de Cervantes, Becerreá, As Nogais, Pedrafita do 

Cebreiro, Triacastela, Samos, A Cruz do Incio, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga. 

Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección para as Aves, ZEPA ES0000374 “Ancares”, de 12.656 ha. 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Os Ancares-O Courel”, de 102.562 has e “Ancares” de 

12.564 has 

• Reserva da Biosfera “Os Ancares lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá” de 53.664 ha 

• Monumento natural “Pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós” de 90 ha. 

A área correspóndese parcialmente coa IBA 009 Serra dos Ancares, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998). 

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

Código Denominación 

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

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

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

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

4020  
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 

ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/zepa_0001.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Os_Ancares_Lucenses.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Pregamento_xeoloxico_de_Campodola_Leixazos.html
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4060   Queirogais alpinos e boreais 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6160   Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6170   Prados alpinos e subalpinos calcáreos 

6210  
Prados secos semi naturais e facies de matogueira sobre 
substratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* paraxes con 

notables orquídeas) 

6220  
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-

Brachypodietea 

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

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

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

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

6520   Prados de sega de montaña 

7110  Turbeiras altas activas 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

7220  Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8210   Encostas rochosas calcícola con vexetación casmofítica 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

8240  Pavimentos calcarios 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9120   
Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces 
de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

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

91D0  Turbeiras boscosas 

91E0  
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

9260   Soutos 

9330   Sobreirais 

9340   Aciñeirais 

9380   Acevedos 

9580  Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Festuca elegans 
Austropotamobius 
pallipes 

Chondrostoma 
polylepis 

Festuca summilusitanica Cerambyx cerdo Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis Elona quimperiana   
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Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Euphydryas aurinia 
  

Santolina semidentata Geomalacus maculosus   

  Lucanus cervus   

  
Margaritifera 

margaritifera 

  

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Barbastella barbastellus 

Discoglossus galganoi Galemys pyrenaicus 

Lacerta monticola Lutra lutra 

Lacerta schreiberi Miniopterus schreibersii 

  Myotis emarginatus 

  Myotis myotis 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  Ursus arctos 

 

Macizo Central 

Código ZEC 

ES1130002 

Región 

Atlántica y Mediterránea. 

Fecha declaración LIC 

29 de diciembre de 2004. Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba la lista de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

21 de septiembre de 2006. Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea 

Fecha declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, de 27 de marzo de 2004, por el que se declaran zonas especiales de 

conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia. 

Instrumentos de planificación 

Plan director de la Red Natura 2000. Decreto 37/2014  

Ayuntamientos 

O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, 

Larouco y Montederramo. 

Superficie 

46.986 Ha. 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf
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Otras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección de los Valores Naturales, “Macizo Central” de 46.829 ha 

• Parque natural “O Invernadeiro” de 5.722 ha. 

• Monumento natural “Souto de Rozavales” de 1,80 ha. 

Tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

3130   
Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación 
de Littorelletea uniflorae y/o Isoeto-Nanojuncetea 

3160   Lagos y estanques distróficos naturales 

3260   
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación 
de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 

4020  
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

ciliaris y Erica tetralix 

4030   Brezales secos europeos 

4060   Brezales alpinos y boreales 

4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5230  Matorrales arborescentes de Laurus nobilis 

6160   Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6220  
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

6230  
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 

submontañosas de la Europa continental) 

6410   
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 

arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 
pisos montano a alpino 

6510   
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6520   Prados de siega de montaña 

7110  Turberas altas activas 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 

8130   Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

8220   Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

8230   
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Cuevas no explotadas por el turismo 

9180  
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-
Acerion 

91E0  
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica 

9260   Bosques de Castanea sativa 

92A0   Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

9330   Alcornocales de Quercus suber 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=O_invernadeiro.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Souto_de_Rozabales.html
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9340   Encinares de Fraxinus excelsior 

9380   Bosques de Ilex aquifolium 

Especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peces 

Festuca elegans Geomalacus 
maculosus 

Chondrostoma 
polylepis 

Festuca summilusitana Lucanus cervus Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis     

Narcissus 

pseudonarcissus ssp. nobilis 
  

  

Veronica micrantha     

  

Anfibios/Reptiles Mamíferos 

Discoglossus galganoi Barbastella barbastellus 

Lacerta monticola Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

➢ A  NECESARIA COHERENCIA DA  REDE NATURA 2000 
O obxectivo das redes de áreas naturais protexidas de non debe ser tan só preservar especies raras ou ameazadas, 

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

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

as súas funcións non se vexan alteradas significativamente como consecuencia das actividades humanas e 
asegurar que os procesos ecolóxicos dos que depende mantéñanse en condicións naturais. 

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

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

esencial manter tamén a conectividade ecolóxica entre os espazos que compoñen a rede. 

No ámbito nacional, o artigo 46 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece que co fin de 

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

das súas políticas ambientais e de ordenación territorial, fomentarán a conservación de corredores ecolóxicos e a 
xestión daqueles elementos da paisaxe e áreas territoriais que resultan esenciais ou revistan primordial 
importancia para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético entre poboacións de especies de 

fauna e flora silvestres. 

 

En relación ao proxecto eólico Ventumelo cómpre ter en conta que este afecta: 

 AFECCION SEVERA E DANOS IRREPARABLES PARA A ÁREA DELIMITADA COMO BIC DA PAISAXE 

CULTURAL DA RIBEIRA SACRA 

DECRETO 166/2018, do 27 de decembro, polo que se declara ben de interese cultural a paisaxe cultural da Ribeira 

Sacra. AEIP- 05-03 Ribeira Sacra, además da afección á Fraga de Domecelle na  la Fraga de Domecelle na AEIP 02-01 

Val do Río Navea. 

A afección paisaxística é inasumible para o que hai que ter en conta os muíños xa instalados e os solicitados. 

Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos tradicionais 
mosaicos agro –forestais. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats é inasumible desde o punto de 

vista do benestar dás familias afectadas e a perda da biodiversidade é incoherente coa crise climática actual. 



50 
 

 Afección severa e prexuizos irreparables para o Camiño de Santiago, ao turismo e á hostalería. 

Incompatibilidade do proxecto con esta vía cultural, coa Paisaxe e co BIC Ribeira Sacra. 

O Camiño de Inverno non está só afectado por este proxecto. O impacto paisaxísto xerado polos outros parques 

será inasumible. 

Afección severa e prexuizos irreversibles para as Áreas de Interés paisaxístico (AEIP) en xeral afectadas non 

só por o p.e. Ventumelo senón tamén por outros parques da entorna: 

AEIP_01_19 - Pregamento de Campodola-Leixazós  

AEIP_02_01 - Val do Río Navea moi afectado polo conxunto dos parques. 

AEIP_02_03 - Río Cabalar  

AEIP_02_04 - Souto de Rozabales  

AEIP_02_05 - Val dos Faraóns  

AEIP_02_08 - Serra da Queixa  

AEIP_05_04 - Canóns do Sil  

AEIP_05_07 - Paradaseca-Val do Río Soldón  

AEIP_05_13 - Soutos da Teixeira e Fervenza do Cachón  

AEIP_05_14 - Montefurado 

AEIP_05_15 – Cernego 

 Afección severa e irreversible para os Lugares de Interés Paisaxístico (LEIP): 

A Capela  

A Encomenda (Santo Antonio)  

A Ermida (Santa María)  

A Pobra de Trives (Santo Cristo 

da Misericordia)  

A Rúa de Valdeorras (Santo 

Estevo)  

As Cabanas (San Paio)  

Barrio (San Xoán)  

Bendilló (Santa María) 

Bendollo (Santa Baia)  

BIC - Castelo - Torre de Novaes  

BIC - Fortaleza de Castro 

Caldelas 

BIC - Fortaleza de Manzaneda  

Boazo (Santa María)  

Bustelo de Fisteus (Santa 

Bárbara)  

Cabeza de Manzaneda  

Camba (San Xoán)  

Casa de San Lourenzo de Trives  

Castelo de Os Novais  

Castiñeiro da Regadiña  

Castiñeiro de Placín  

Castiñeiro de Pumbariños. Souto 

de Rozabales  

Castrelo (Santa María)  

Castro de Ares  

Cesuris (Santa María)  

Chandoiro (San Ramón)  

Cotarós (Santiago)  

Cova (Santa María) 

Estrutura da Cuarcita 

Armoricana en Pontenovo  

Fortaleza de Manzaneda  

Fortaleza do Castro de Caldelas  

Mazaira (Santa María)  

Meandro de Montefurado  

Medos (Santa Mariña)  

Mendoia (Nosa Señora da 

Concepción)  

Miradoiro de Anagaza  

Miradoiro de Bustelo  

Mirador da estrada de Roblido  

Mirador de Pena Folenche  

Mones (San Miguel)  
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Monte Furado  

Montefurado (San Miguel)  

Montoedo (Santa Mariña)  

Nocedo (San Lourenzo)  

O Barranco do Rubio  

O Burgo (San Pedro)  

O Castro (San Nicolao)  

O Hospital (San Salvador)  

O Seixo (Santo Anxo)  

Pazo de Freiría  

Pazo de Lamela  

Pazo de Marqués de Trives  

Pedrouzos (San Mamede)  

Peites (San Martiño)  

Pena Folenche (Santa María)  

Petín (Santiago)  

Piñeiro (San Sebastián)  

Placín (Santiago) 

Portomourisco (San Víctor)  

Pregamentos da Cuarcita 

Armoricana nas Traviesas  

Pregamentos tumbados da Serra 

do Courel en Campodola  

Quiroga (San Martiño)  

Rabal (Santa María)  

Rebolo do Pazo da Pena  

Ribas de Sil (San Clodio)  

Rozavales (Santa María)  

San Cristovo (San Cristovo)  

San Lourenzo de Trives (San 

Lourenzo)  

San Mamede de Trives (San 

Mamede)  

San Martiño de Manzaneda (San 

Martiño)  

San Silvestre de Argas (San 

Silvestre)  

San Xurxo (Santa María da O)  

Santa María de Mones (Santa 

María)  

Sas de Penelas (San Fiz)  

Seoane de Argas (San Xoán)  

Somoza (San Miguel)  

Soutipedre (San Marcos)  

Soutordei (Santiago)  

Trabazos (Santa Olaia)  

Trives (Santa María)  

Vilachá (San Mamede)  

Vilamaior de Caldelas (Santa 

María)  

Vilamarín (San Fiz)  

Vilanova (Santa María)  

Vilardá (Santa María)  

Vilaster (Santa María)  

Vimieiro (San Xoán)  

Xunqueira (San Pedro)  

A Enciñeira (Santa Isabel)  

Alais (San Pedro)  

Augas Mestas (Santiago)  

BIC - Núcleo antigo da Vila  

Casteligo (San Martiño)  

Castro Caldelas (San Sebastián)  

Cerdeira (Santa María Madanela)  

Cereixido (Santa María)  

Chaveán (San Bartolomeu)  

Drados (Santo Isidoro)  

Fitoiro (San Paio)  

Folgoso (Santiago)  

Fontao (San Bartolomeu)  

Fonteita (Santo André)  

Freixido (Sagrado Corazón de 

Xesús)  

Larouco (Santa María)  

Lumeares (San Salvador)  

Manzaneda (San Martiño)  

Miradoiro de Campodola-

Quiroga  

Mirador de Matacás  

Mirador de Souto Chao  

Navea (San Miguel)  

Parada Seca (Santa María)  

Paradaseca (San Marcos)  

Paradela (San Vicenzo)  

Parafita (San Bartolomeu)  

Pazo de San Miguel de Outeiro  

Piñeira (San Cristovo)  

Poboeiros (San Xoán)  

Roblido (San Xoán)  

San Miguel do Outeiro (Santo 

Antonio)  

San Xoán de Río (San Xoán)  

San Xulián (San Xulián)  

Santa Cruz (Santa Cruz)  

Seadur (Santa Mariña)  

Sequeiros (Santa Mariña)  

Teixo de Cereixido  

Valencia do Sil (San Bernabé)  

Vilanuíde (Santo Antonio)  
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Vilar de Lor (San Xosé)  

 

 Afección severa e irreversible a Itinerarios e Roteiros: 

De A POBRA DE TRIVES a AS ERMIDAS  

De A POBRA DE TRIVES a AS ERMIDAS  

De A POBRA DE TRIVES a AS ERMIDAS  

De MONFORTE DE LEMOS a Mosteiro Santo Estevo de 

Ribas de Sil  

De MONFORTE DE LEMOS a Mosteiro Santo Estevo de 

Ribas de Sil  

De MONFORTE DE LEMOS a Mosteiro Santo Estevo de 

Ribas de Sil  

De MONTEDERRAMO a MANZANEDA (VILA)  

De MONTEDERRAMO a MANZANEDA (VILA)  

De MONTEDERRAMO a MANZANEDA (VILA)  

De O INCIO a MIRADOIRO DO TESO GRANDE  

De O INCIO a MIRADOIRO DO TESO GRANDE  

De O INCIO a MIRADOIRO DO TESO GRANDE  

O Courel (Vilamor-Vilar-Froxán)  

O Courel (Vilamor-Vilar-Froxán)  

O Courel (Vilamor-Vilar-Froxán)  

Rota Val do Glaciar de Prada  

Rota Val do Glaciar de Prada  

Rota Val do Glaciar de Prada  

Roteiro Augas Mestas - Doade 

Roteiro Augas Mestas - Doade 

Roteiro Augas Mestas - Doade  

Ruta do Ouro e do Camiño Real  

Ruta do Ouro e do Camiño Real  

Ruta do Ouro e do Camiño Real  

Ruta dos Soutos de Cesuris  

Ruta dos Soutos de Cesuris  

Ruta dos Soutos de Cesuris  

Ruta Viñas Romanas do Bibei (As Ermidas-As Ermidas)  

Ruta Viñas Romanas do Bibei (As Ermidas-As Ermidas)  

Ruta Viñas Romanas do Bibei (As Ermidas-As Ermidas)  

Serra do Burgo (Portela-Portela)  

Serra do Burgo (Portela-Portela)  

Serra do Burgo (Portela-Portela)  

Travesía Cabeza de Manzaneda-Chandrexa de Queixa  

Travesía Cabeza de Manzaneda-Chandrexa de Queixa  

Travesía Cabeza de Manzaneda-Chandrexa de Queixa  
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 Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de 
conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden de 
límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o 

mantemento dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. 

ZEC Ancares-Courel (ES1120001) 

ZEC Macizo – Central (ES1130002) 

 

 Puntos de Interese Xeolóxico do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. 

Dentro da  poligonal do proxecto atópase o punto de interese xeolóxico  CI020 – Xacemento de Ouro dos  Biocos. 

 
 Xeoparque da Unesco 

Todo o territorio conformado polos límites administrativos dos  concellos de Quiroga, Ribas de Sil e Folgoso do 

Courel forman parte do  Geoparque Mundial da UNESCO Montañas  do Courel, o que  implica a presenza dunha serie 

de valores ambientais que deben ser tidos en conta.  

 

Poligonal do proxecto eólico Treboada. Espazos naturais protexidos máis próximos: ao norte da poligonal 
localízase a ZEC Ancares-Courel (ES1120001). Ao sur localízase a  ZEC Macizo – Central (ES1130002), que se 

estende seguindo o cauce do Río Navea ata a poligonal. Á beira, a Paisaxe Protexida do Val do Río Navea. 
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Poligonal do proxecto eólico Ventumelo. Ao norte da poligonal localízase a ZEC Ancares-Courel (ES1120001). 
Ao sur localízase a ZEC Macizo – Central (ES1130002), que se estende seguindo o curso do río Navea ata a 

poligonal. Dentro da poligonal e con incidencia directa atópase a Paisaxe Protexida Val do Río Navea. 
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Parque eólico Xeada. Afección severa e irreversible para a Rede Natura 2000 e a coherencia desta. 
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Parque eólico Orballeira. Afección severa e irreversible para a Rede Natura 2000 e a coherencia desta. 
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Parque eólico Neboada. Afección severa e irreversible para a Rede Natura 2000 e a coherencia desta. 

 

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

NATURAL E DA BIODIVERSIDADE 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos 

ecosistemas para o benestar humano. 

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

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

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

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

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

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

En virtude do anterior, 
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SOLICITA:  

1.- Teña por presentadas estas alegacións por defectos na tramitación dos proxectos eólicos Treboada e Ventumelo 

en base ao indicado na parte expositiva deste escrito. Procédase por tanto á nulidade de todo o actuado nos 

respectivos procedementos administrativos por infracción normativa e nulidade de pleno Dereito. Procédase por 

tanto ao rexeitamento do proxecto do parque eólico Treboada e da liña de evacuación, situado nos concellos de 
Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (expediente IN408A 2019/78), DOG Núm. 
173, de 8 de setembro de 2021 e ao rexeitamento do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de 
interese autonómico) e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Ventumelo, nos concellos da Pobra de 

Trives, San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo), (expediente IN408A/2019/79), DOG Núm. 196, 11 de outubro 

de 2021. Denúnciase a imposibilidade de acceso á documentación ambiental do proxecto eólico Treboada e do 
proxecto eólico Ventumelo nas correspondentes ligazóns anunciadas nos respectivos anuncios publicados no DOG, 
pese a estar ambos os dous en tramitación, tal e como se indica na parte expositiva deste escrito. 

Deberan someterse conxuntamente a exposición pública os proxectos eólicos Treboada, Ventumelo, Neboada, 
Xeada e Orballeira posto que comparten infraestruturas comúns e área xeográfica. Sen embargo, preséntanse 
divididos artificiosamente aos efectos ambientais, polo que se diluen os impactos ambientais sinérxicos, aditivos 

e/ou acumulados do conxunto das infraestruturas. 

Existe unha afección ambiental severa pola proximidade das localizacións dos proxectos eólicos Treboada e 
Ventumelo (mesma promotora e infraestruturas comúns compartidas) á Necesaria Coherencia da Rede Natura. Non 
queda acreditado que os proxectos non vaian a ter unha afección irreversible sobre a Rede Natura e sobre á 
necesaria conectividade ecolóxica dos ecosistemas. 

O proxecto eólico Treboada, ao igual que o proxecto eólico Ventumelo, afecta a zonas de máxima sensibilidade 
ambiental tal e como se demostra na parte expositiva deste escrito, polo que debe ser rexeitado, xa que segundo a 

zonificación ambiental do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúanse ambos os dous 
nunha zona non recomendada para a instalación de plantas eólicas.  

O elevado número de infraestruturas eólicas desvirtúa a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, 
itinerarios, lugares de especial interés paisaxístico, miradores e afecta de forma irreversible a conectividade 

ecolóxica. Cómpre resaltar a perda da funcionalidade paisaxística da Paisaxe Protexida do Val do Río Navea. 

Ambos proxectos eólicos afectan de forma severa a afloramentos rochosos e a comunidades de briófitas sin 

caracterizar na fase da tramitación ambiental dos proxectos Treboada e Ventumelo. 

Ambos proxectos afectan a varias especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas catalogadas como 

vulnerables e en perigo de extinción, tal e como se indica na parte expositiva deste escrito. 

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

artificiosamente, o que impide ao público a valoración conxunta e global da mesma, e por tanto dos impactos 
ambientais sinérxicos, aditivos e/ou acumulados. 

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

alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 

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

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

4.- Non se ten en conta a función de descarbonización que realiza o monte galego nin a súa importante función 
social. Debérase repotenciar os parques eólicos existentes no canto de seguir inzando estacións eólicas sin control 
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algún como o están a facer arestora. A ausencia de seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico propicia un 
elevado descontento social e a xeración de Feísmo Paisaxístico, e todo a prol do lobby eólico e en detrimento do 
benestar dás familias que viven, residen e /ou traballan nos núcleos rurais afectados. 

5.- Os proxectos  eliminan a funcionalidade actual e potencial das vías pecuarias ou camiños tradicionais e non ten 

en conta A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS ESENCIAIS 
PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICASE O INTERCAMBIO XENÉTICO DAS ESPECIES SILVESTRES. 

6.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 
Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou 
unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, 
é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de 

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

frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, teñen dereito a  emborronar a 
dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. 
E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a 
aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres 

que o habitan. E no presente caso constátase un rexeitamento social ao proxecto eólico Treboada e ao proxecto 
eólico Ventumelo e os demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste 
proxecto e as liñas de evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar 

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

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

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

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

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

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

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

público poidan participar na localización do proxecto eólico Treboada e o proxecto eólico Ventumelo aos efectos 

paisaxísticos, de saúde e de benestar. Cómpre ter en conta que o Convenio europeo da Paisaxe indica que os 
obxectivos de calidade paisaxística determínaos a Administración, en base ás aspiracións da cidadanía, e non en 

base ás aspiracións dunha mercantil promotora que actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, estase a 

obviar a participación pública nun instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta afección 

como é este proxecto industrial. 

7.- A excesiva fragmentación dos ecosistemas e a falla de avaliación do impacto sobre o lobo ibérico afecta de forma 
severa ao seu hábitat, tendo en conta que o lobo atópase estritamente protexida. A corta de matogueira que se leva 

a cabo nas obras de construción dos parques afecta aos puntos de encame e puntos de encontro da especie. Tras 
a Orde TED/980/2021, do 20 de setembro, pola que se modifica o Anexo do Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, 

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

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

de interés comunitario. Existe a obriga de manter estes últimos nun estado de conservación favorable, o que é 
incompatible coa súa eliminación, como se prevé no caso do proxecto eólico Treboada e o do proxecto eólico 

Ventumelo. As infraestruturas proxectadas afectan de forma severa a masas de frondosas e de bosque autóctono 
galego e bosque de ribeira, que deberán manterse nun estado de conservación favorable e non proceder a súa 
afección irreversible ou eliminación. 

Existe a obriga legal de conservar os  hábitats de interese comunitario nun estado de conservación favorable, o que 
é incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud
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7.- A fragmentación excesiva dos hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolóxica e a necesaria 
permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, 
implica un risco e un prexuizo para a integridade do espazo e a conservación das especies.  

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

lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a conectividade ecolóxica transversal das brañas e 
lagoas ubicadas na área de afección do proxecto. 

A densidade das infraestruturas eólicas existentes e previstas na área de implantación dos proxectos descritos  
implica un risco claro de xerar “illas biolóxicas”, derivado da fragmentación excesiva dos hábitats e sin garantir a 
necesaria permeabilidade ecolóxica. 

8.- A IMPORTANCIA DA LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, os MONTES COMO RESERVORIOS E 
DEPÓSITOS DE FIXACIÓN DE CARBONO e a FUNCIÓN SOCIAL DO MONTE foi obviada na tramitación ambiental do 
proxecto eólico Treboada e do proxecto eólico Ventumelo e os parques eólicos en tramitación na área de afección 

destes. 

As cimentacións dos parques eólicos, a construción e acondicionamento de viais, a insatalación de gabias de 

cableado, a proxección das liñas de evacuación cos respectivos puntos de apoio e accesos aos mesmos, xunto coa 
remoción de toneladas de terra precista para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os 
recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e largo plazo desertificación da área afectada, 
xa que a perda da cuberta vexetal e dos humedais convirte aos chans en recurso natural non renovable e finito que 

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

humedais e os terreos ribeiregos aos cauces, coa conseguinte afección á necesaria conectividade ecolóxica e a 

necesaria permeabilidade dos ecosistemas e dos hábitats. 
O desenvolvemento eólico non consigue axudar no desenvolvemento económico das comunidades rurais 

afectadas, mentres que o aproveitamento forestal que se ve ameazado co desenvolvemento eólico supon unha 
axuda económica importantísima nas economías familiares. 
Non debería argumentarse a necesidade de instalar parques eólicos en beneficio do medio ambiente perxudicando 

algo que actualmente está realizando de forma activa unha labor protectora do solo, da biodiversidade e ademais 
mitigando o cambio climático.  

A proliferación de parques eólicos nos municipios afectados e contorna, co conseguinte impacto paisaxístico e 
medio ambiental, inciden directamente nas posibles oportunidades dos municipios afectados para conseguir loitar 

contra o despoboamento rural.  
Ninguén nin ningún poder público ou Administración ten dereito a emborronar a dimensión paisaxística dun 

territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe, 
protexido polo Convenio europeo da Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que 

non ten en conta a aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos 
homes e mulleres que o habitan.  

Neste caso debe considerarse a actividade eólica como un uso incompatible e prohibido en relación a capacidade 
de producción forestal e vocación tradicional dos terreos nos que se asientan as explotacións forestais e os 
prexuizos irreversibles para os humedais presentes e afectados polas infraestruturas do proxecto do parque eólico 

Treboada e do proxecto eólico Ventumelo 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 Treboada e do proxecto eólico 

Ventumelo non permite valorar a importancia da zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable 
transcendental para coñecer o grao de facilidade ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as 
interrelacións da biodiversidade. 

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

Non se determinou o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de 
conectividade/criticidade. 
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Non se estableceron as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural. Nesta relación un maior grao de 
criticidade conleva a un menor grao de conectividade ecolóxica estrutural. 

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

os impactos acumulados, sinérxicos e globais de todas as infraestruturas, e máis tendo en conta que non se está a 

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

Cómpre ter en conta que o actual Plan Sectorial eólico non foi obxecto de avaliación ambiental estratéxica nin está 
adaptado ao Convenio europeo da Paisaxe. Tampouco está a realizarse un seguimento ambiental do mesmo. 

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

que dispoña o órgano ambiental tanto con respecto aos parques eólicos como ás liñas de media e alta tensión e 
nos que se basean as mercantiles promotoras para facer as súas previsións, xa que logo, todo indica que desde a 
elaboración dun estudo realizado por Arcea no ano 2009 non se volveron a actualizar os datos, os estudos ou 

informes, pese a avalancha de parques eólicos e instalacións de evacuación que se están a tramitar. O mismo se 
pide en relación cos estudos de quirópteros. Solicítase acceso aos estudos de colisión e electrocución da avifauna 

actualizados dos que dispoña o órgano ambiental tanto con respecto aos parques eólicos como ás liñas de media 

e alta tensión e nos que se basean as mercantiles promotoras para facer as súas previsións. 

11.- Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica do 
proxecto e a súa afección á Rede Natura 2000 e ás aves en perigo de extinción e vulnerables.  

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

xerando molestias a distintos niveis á poboación circundante a nivel de saúde pública e conferindo á paisaxe «unha 
imaxe de desasosego». Doutra banda, organizacións de referencia como SEO/Birdlife alertaron que as luces e 

escintileos luminosos provenientes dos aeroxeradores alteran os ciclos naturais de moitos seres vivos durante o 
período nocturno e as súas pautas de comportamento ao modificar os seus ritmos circadianos, chegando a 

desorientar ás aves e certos anfibios nos seus procesos migratorios. 

San Xoán de Río, 24 de decembro de 2022 

 

 

Asdo.- ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


