
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 

Rúa Fernández Ladreda, 43-5º 

36003 Pontevedra 

 

Asunto: Alegacións á RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola 

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

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

(proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Monte do Pé, situado nos concellos de 

Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas, provincia de Pontevedra (IN408A 2019/25). 

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

efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista dá RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a 

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

construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) 

do proxecto do parque eólico Monte do Pé, situado nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas, provincia 

de Pontevedra (IN408A 2019/25), por mediodo presente escrito achega as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.-DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE PROXECTOS INDUSTRIAIS AOS EFECTOS AMBIENTAIS 

Estamos ante a presencia de tres proxectos industriais vencellados entre sí pero que aos efectos ambientais 

tramítanse de forma independente: 

1. O proxecto eólico Monte do Pé 

2. O proxecto eólico Coto Aguado 

3. A liña eléctrica de evacuación comúns a ambos os dous proxectos anteriores 

O centro de seccionamento e control do parque estará constituído por un edificio onde se recollerá a enerxía 

procedente do dito parque, que se enviará á subestación do PE Coto Aguado mediante unha LAMT 30 kV (non 

obxecto deste expediente). Constará dos seguintes elementos: 

• Unha cela de liña de interconexión coa subestación de Coto Aguado. 

• Dúas celas de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores. 

• Unha cela de medida con transformadores de tensión. 

• Unha cela de transformador de servizos auxiliares de 30 kV. 

• Un transformador de servizos auxiliares 30/0,42-0,23 kV de 50 kVA. 

Para o acceso aos aeroxeradores, así como ao centro de seccionamento e á torre meteorolóxica, deseñáronse 4.100 

m de vías, das cales 2.850 m son novos e 1.250 son acondicionados a partir dos xa existentes. 

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

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

e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica. 

Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 



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

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

As liñas de evacuación dos parques e as súas infraestruturas asociadas como as subestacións sonintrínseca 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 do proxecto das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión 

incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EsIA do proxecto eólico Monte 

do Pé,  facendo necesario valorar outras alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 

Ademais e segundo o Convenio europeo da Paisaxe, a cidadanía debera ser consultada en relación a este plan 

industrial eólico ou conxunto de proxectos que comparten unha solución de evacuación conxunta, xa que logo, 
segunto o citado Convenio os obxectivos de calidade paisaxística dos proxectos determínaos a Administración, 

pero en base ás aspiracións da cidadanía. E neste caso a cidadanía afectada non foi consultada ao respecto. 

O DECRETO 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia indica 

literalmente: 

(R) As liñas de evacuación cara á rede de transporte planificaranse de forma conxunta co parque eólico, procurando 
buscar os mellores trazados, de acordo cos criterios sobre liñas eléctricas. 

 

Imaxe dos proxectos a desarrollar por Capital Energy na área xeográfica de afecció do proxecto eólico Monte do Pé. 

Debérase someter a avaliación ambiental o conxunto das infraestruturas e non presentalos ao público fraccionados 

aos efectos dos impactos ambientais. A división artificiosa ou fraccionamento dilue o conxunto dos impactos e xera 

indefensión á cidadanía e ás persoas afectadas. 

II.- ELEVADO GRAO DE SATURACIÓN EÓLICA DA ÁREA XEOGRÁFICA ONDE SE PREVÉ O DESARROLLO DO 

PROXECTO EÓLICO MONTE DO PÉ 



Na mesma área xeográfica existen outros parques eólicos xa instalados e en funcionamento e outras infraestruturas 

de producción de enerxía como: 

Nombre del Proyecto Promotor Ayuntamiento 

APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 
EN EL RIO LÉREZ 

Hidroeléctrica del 
Forcadas, S.A. 

(HIDROSPAN S.A.) 

Cerdedo-Cotobade 

CENTRAL HIDROELECTRICA EN EL RIO 
CASTRO 

CORTIZO 
HIDROELECTRICAS S.A. 

Cerdedo-Cotobade 

CENTRAL DE CERCEDO EN EL RIO CASTRO 
MINICENTRALES 
ASTURIANAS S.A. 

Cerdedo-Cotobade; Forcarei 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 

"SALTO DE CERNADOS" EN EL RÍO 

CASTRO. 

MINICENTRALES 

AUTOMATIZADAS DE 

GALICIA S.L. 

Cerdedo-Cotobade 

APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 

DE "A PONTE" EN EL RIO ALMOFREI 
ENGASA Cerdedo-Cotobade 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 
DE SALGUEIRAL 

HIDROELÉCTRICA DE 
COTOBADE S.L. 

Cerdedo-Cotobade 

Parque Eólico Monte do Seixo - Serra do 

Cando 

Olivento, S.L. (FCC) (Antes 

de GAMESA) 
Forcarei; Lama, A; Cerdedo-Cotobade 

Parque Eólico Serra do Cando 

Olivento, S.L. (FCC) (Antes 

de Marubeni Europower 
Ltd. (por adquisición a 
Sistemas Energéticos 

Cando, S.A. - GAMESA)) 

Forcarei; Lama, A; Cerdedo-Cotobade 

APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 
DE ATALAYA, EN EL RIO LÉREZ 

GALAICA DE ENERGIAS 
RENOVABLES S.A. 

Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 

DE CUTIÁN (PONTEVEDRA) RIO LÉREZ. 

HIDROELÉCTRICA DE 

COTOBADE S.L. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 

DE PARADA, EN EL RIO LÉREZ 

GALAICA DE ENERGIAS 

RENOVABLES S.A. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 
DE 2000 L/S 

Hidroeléctrica del Baleo, 
S.L. (Antes de COMPAÑIA 
GALLEGA DE 

MINICENTRALES, S.A) 

Cerdedo-Cotobade; Forcarei 

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS 

DE LA CONCESIÓN DE UN 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

EL RIO LÉREZ: -Salto de Anllo (Salto 1+2) -
Salto de Arroibar (Salto 3+4) -Salto de 

San Xusto (Salto 5+6) 

Enel Green Power España, 

S.A. (Antes de UNIÓN 

ELÉCTRICA FENOSA, S.A.) 

Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

Liña de alta tensión a 66kV dende a 
subestación de Tibo ata a subestación de 
San Jorge 

Unión Fenosa 

Distribución, S.A. 

Portas; Moraña; Campo Lameiro; Barro; 

Caldas de Reis; Cerdedo-Cotobade 

Parque eólico Outeiro Raposo Vendavales Galaicos, S.L. Cerdedo-Cotobade 



Parque eólico Touriñán III 2 

Greenalia Wind Power 

Touriñán, S.L.U. (Antes de 

Beltaine Touriñán, S.L.U.) 

Cuntis; Estrada, A; Campo Lameiro; 
Cerdedo-Cotobade 

Parque eólico Pico Touriñán 
Enel Green Power España, 
S.L. (Antes de Eólicos 

Touriñán, S.A.) 

Cerdedo-Cotobade; Estrada, A; Campo 
Lameiro 

Liña de alta tensión a 66/220 kV dende a 
subestación do parque eólico Pico 
Touriñán ata a subestación de Tibo 

Greenalia Wind Power 

Touriñán SLU, Wind 

Premier Rosa Dos Ventos 
SLU, Naturgy Renovables 
SLU e Norvento SLU 
(Antes de Enel Green 

Power España SL) 

Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade; 
Estrada, A; Portas; Moraña; Caldas de 
Reis 

Minicentral Eléctrica no río Verdugo. 
Elecdey, S.L. (Antes de 

Unión Eléctrica FENOSA) 
Ponte Caldelas; Soutomaior 

APROVEICHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 
DE FEIXA II 

HIDROFREIXA S.L. Ponte Caldelas 

C.H. DE MOLEDO. T.M. DE PONTE 

CALDELAS, FORNELOS DE MONTES Y 

SOUTOMAYOR, (PONTEVEDRA) 

HIDROFREIXA S.L. Fornelos de Montes; Ponte Caldelas 

CENTRAL DE BOCA DEL INFIERNO EN EL 

RIO VERDUGO 

SEGEL (por cesión de 
Minicentrales Asturianas 

S.A.) 

Ponte Caldelas 

Liña de alta tensión a 66 kV dende a 

subestación Pontecaldelas (Taboadelo) 

ata a subestación Reigosa 

Eléctrica Los Molinos, S.L. 
(ELEMOL) 

Ponte Caldelas 

Liña de alta tensión a 66 kV entre 
Regodobargo (Ponte Caldelas) e Amoedo 

(Pazos de Borbén) 

Eléctrica de Moscoso, S.L. 
Ponte Caldelas; Pazos de Borbén; 

Soutomaior 

 

Xa existen instalados e en funcionamento o Parque Eólico Serra do Cando, Parque eólico Pico Touriñán, Parque 

eólico Outeiro Raposo, Parque eólico Touriñán III 2, Parque Eólico Monte do Seixo - Serra do Cando. 

Parque eólico Serra do Cando:  37 aeroxeradores en Rede Natura 2000. 

Parque eólico Monte do Seixo – Serra do Cando:  37 aeroxeradores en Rede Natura 2000 (mesmo promotor que o 

anterior). 

Parque eólico Pico Touriñán: 10 aeroxeradores. 

Parque eólico Touriñán III 2: 8 aeroxeradores. 

Parque eólico Outeiro Raposo: 3 aeroxeradores. 

Total: 95 aeroxeradores 

Ademais existen outros proxectos eólicos en tramitación como: 

* Parque eólico Monte do Pé – 4 aeroxeradores 

* Parque eólico Coto Aguado – 6 aeroxeradores 

*Parque eólico Coto do Carballal -4 aeroxeradores 



*Parque eólico Anduriña – 9 aeroxeradores 

*Parque eólico Zudreiro – 4 aeroxeradores 

*Parque eólico Monte Peón – 3 aeroxeradores 

*Parque eólico Porto Vidros – 3 aeroxeradores 

*Parque eólico Campo das Rosas – 4 aeroxeradores 

*Parque eólico Edreira I – 8 aeroxeradores 

* Parque eólico singular Monte do Ceo – 3 aeroxeradores 

*Parque eólico Acival – 4 aeroxeradores 

Total: 147 aeoroxeradores  máis os 6 previstos no proxecto eólico dos Cotos. 

A isto hai que engadir as liñas de evacuación cos seus puntos de apoio e os accesos aos mesmos que a promotora 

obvia mencionar á hora de avaliar os impactos sinérxicos e acumulados. 

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. 

III.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO MONTE DO PÉ 

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. 

 

IV.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO MONTE DO PÉ: A PROXIMIDADE Á REDE NATURA 2000, 

Á RESERVA DA BIOSFERA E AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DESTA 

A afección visual e paisaxística esténdes a espazos da Rede Natura 2000 e outros protexidos: SERRA DO 

CANDO, PROPOSTA DE AMPLIACIÓN DA SERRA DO CANDO E RÍO LÉREZ 

 



 

Nombre del LIC Serra do Cando 

Código del LIC ES1140014 

Nombre de la ZEPA  

Código de la ZEPA  

Superficie oficial ZEPA (ha) 0,00 

Superficie oficial LIC (ha) 5.458,33 

 

Nombre del LIC Río Lérez 

Código del LIC ES1140002 

Nombre de la ZEPA  

Código de la ZEPA  

Superficie oficial ZEPA (ha) 0,00 



Superficie oficial LIC (ha) 149,55 

 

V.- AFECCIÓN SEVERA E IRREVERSIBLE PARA HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

Existe a obriga de manter os hábitats de interés comunitario nun estado de conservación favorable, o que 

resulta incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

 

MDP-02 

Código UE habitat 4020 

 

Localización do aeroxerador MDP-03 sobre hábitats prioritarios  



 

Localización do aeroxerdor MDP-04 sobre hábitats prioritarios  

 

 

 

Localización do aeroxerador MDP-01 sobre hábitats de interés comunitario 

Código UE habitat 4030 



 

Localización do aeroxerador MDP-02 sobre hábitats de interés comunitario 

 

Localización do aeroxerador MDP-03 sobre hábitats de interés comunitario 



 

Localización do aeroxerador MDP-04 sobre hábitats de interés comunitario 

 

Localización do aeroxerador MDP-01 sobre hábitats de interés comunitario  

Código habitat 302022 

Naturalidad 2 

Porcentaje 
habitat 

5% 

Alianza 

Daboecion cantabricae 
(Dupont ex Rivas-Martínez 

1979) Rivas-Martínez, 
Fernández-González & Loidi 
1999 

Especies 

alianza 

Alchemilla angustiserrata, 
Carex asturica, Centaurium 

scilloides, Cirsium 
filipendulum, Daboecia 



cantabrica, Erica ciliaris, 
Erica mackaiana, Festuca 
ovina subsp. hirtula, Festuca 

paniculata subsp. 
longiglumis, Laserpitium 

prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Nombre 
fitosociológico 

Brezal-tojal meso-higrófilo 
galaico-portugues y galaico-

asturiano septentrional 

Nombre 
genérico 

Brezal-tojales 

Código UE 
habitat 

4020 

 

▪ 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.  

 

VI.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO MONTE DO PÉ: SOBRE ZONAS DE CAPTACIÓN DE AUGAS 
DE ZONAS SENSIBLES, ZONAS PROTEXIDAS DE AUGAS POTABLES E ZONAS DE MASAS DE AUGA SOTERRADAS 

QUE SE SOLAPAN COA REDE NATURA 2000 

1.- Zonas de Captación de zonas sensibles que se solapan coa REDE NATURA 2000: Área de Captación da Zona 
Ría de Pontevedra 

 



 

Cód. Zona de captación 
de zona sensible 

ESCM626 

Cód. Zona sensible 

asociada a zona de 

captación 

ESCA626 

Zona de captación de 

zona sensible 

Área de captación de 
la zona Ría de 

Pontevedra 

Tipo de zona UWWCMSA 

Tipo de zona 
especializado 

A523 

2.- Zona Protexida de Augas Potables que se solapan coa REDE NATURA 2000: “Interior Sur” 
 

 

Cód. Temático ES014MSBT014-017 



Esquema temático euProtectedAreaCode 

Nombre Interior Sur 

Fecha de designación 14/09/2012 

Tipo de zona drinkingWaterProtectionArea 

Nombre base legal Directive 2000/60/EC of the European Parliament 

Link base legal Ver link base legal  

Ámbito base legal european 

Superficie (km2) 897,4658 

3.- Zona de masas de augas soterradas que se solapan coa REDE NATURA 2000: “Interior Sur” 
 

 

Cód. Masa de agua 
ES014MSBT014-

017 

Nombre masa de agua Interior Sur 

Superficie (km2) 897,4658 

Cód. Demarcación 
Hidrográfica 

ES014 

Demarcación Hidrográfica GALICIA-COSTA 

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

AFECCIÓN IRREVERSIBLE PARA OS HÁBITATS E AS ESPECIES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060


 

Código de la especie 1849 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Ruscus aculeatus 

 

Código de la especie 1303 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE280N234 

Nombre de la especie 
Rhinolophus 
hipposideros 

 

Código de la especie 1304 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE280N234 

Nombre de la 

especie 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

Código de la especie 1216 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Rana iberica 

 



Código de la especie 1358 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Mustela putorius 

 

Código de la especie 1194 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Discoglossus galganoi 

 

Código de la especie 1297 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Vipera seoanei 

 

Código de la especie 1191 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Alytes obstetricans 

 

Código de la especie 6929 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Hyla molleri 

 

Código de la especie 1259 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Lacerta schreiberi 

 

Código de la especie 1355 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 



Nombre de la especie Lutra lutra 

 

Código de la especie 1864 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE281N233 

Nombre de la especie 
Narcissus 
bulbocodium 

 

Código de la especie 1862 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Narcissus cyclamineus 

 

Código de la especie 1041 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Oxygastra curtisii 

 

Código de la especie 1216 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Rana iberica 

 

Código de la especie 1409 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Sphagnum spp. 

 

Código de la especie 6284 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Epidalea calamita 

 



 

Código de la especie A053 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Anas platyrhynchos 

 

Código de la especie A072 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Pernis apivorus 

 

Código de la especie A110 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Alectoris rufa 

 

Código de la 

especie 
A676 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE281N233 

Nombre de la 
especie 

Troglodytes troglodytes all 
others 

 



Código de la especie A483 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE281N233 

Nombre de la especie 
Cyanistes caeruleus s. 
str. 

 

Código de la especie A378 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Emberiza cia 

 

Código de la especie A361 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Serinus serinus 

 

Código de la especie A311 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE281N233 

Nombre de la especie Sylvia atricapilla 

Destacan as especies higrófilas como: 

▪ Sphagnum spp. Turfófitos. De interés especial. Afección severa producida polas infraestruturas 

do proxecto eólico Porto Vidros 

Os hidrófitos e helófitos son plantas que dependen totalmente dos hábitats acuáticos, xa que tanto a súa anatomía, 

como a súa fisioloxía e demais procesos vitais están adaptados ás condicións que impón este medio. Pola súa 

banda, os higrófitos habitan en terreos moi húmidos ou cubertos de auga, tanto de maneira permanente como 

temporal. 

Dentro dos higrófitos, estarían as especies turfófitas, asociadas aos hábitats de turbeira. Son  plantas que ocupan 

diversos tipos de ambientes, cun denominador común que é a presenza de auga: os ambientes máis representados  

son os cursos de auga e humidais temporais non salinos, seguidos dos prados húmidos, os bosques higrófilos e os 

hábitats turbosos. 

▪ Afección severa a especies en perigo de extinción como Milvus milvus 



 

Narcissus cyclamineus DC , especie catalogada como vulnerable e próxima ás infraestruturas do proxecto 

eólico Monte do Pé. 

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

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

Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas. 

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

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

desenvolverase regulamentariamente. 

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

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

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

nalgunha das categorías seguintes: 

a) En perigo de extinción. 

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

factores causantes da súa actual situación. 

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

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

b) Vulnerable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

galego de especies ameazadas terá os efectos seguintes: 

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

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

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



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

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

preservar, manter e restablecer as poboacións naturais facéndoas viables. 

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

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

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

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

ou poboacións simultaneamente, denominándose en leste caso plans integrais. 

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

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

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

correspondentes instrumentos de planificación. 

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

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

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

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

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

para o medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. A xustificación do 

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

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

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

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

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

xeográfica e os xa implantados.  

▪ AFECCIÓN SEVERA AS BRIÓFITAS E A AFLORAMENTOS ROCHOSOS SIN CARACTERIZAR 
 

O proxecto eólico Monte do Pé prevese desarrollar nunha área xeográfica na que destacan os afloramentos 

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

As briofitas desempeñan un rol imprescindible nos ecosistemas debido a que: 
Modulan a humidade ambiental, absorbendo o exceso de auga das choivas e liberándoa lentamente cando o 
ambiente faise máis seco. Regulan o leito dos ríos, almacenan gran cantidade de auga. Frean a erosión, protexendo 

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

Ademais son as primeiras plantas en crecer sobre os chans tras os incendios. Interceptan, absorben e reteñen os 
minerais. Disoltos en augas de choivas, permiten a incorporación destes no ecosistema e diminúen o seu lavado 
cara aos ríos e mares. Facilitan fogar e protección a numerosos animais, especialmente invertebrados como 
insectos, arácnidos, rotíferos, nemátodos, moluscos e anélidos. Á súa vez, serven de material de construción de 

niños para varias aves e pequenos mamíferos. Favorecen a xerminación de sementes. Son capaces de achegar a 
humidade suficiente para o seu desenvolvemento. Permiten o asentamento de plantas. A materia vexetal creada 
polo crecemento continuo de capas de musgos e hepáticas sobre as rochas e a cortiza de árbores, facilita o 

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

Na tramitación ambiental do proxecto non se realizou en estudo bioxeolóxico da importancia dos afloramentos 
rochosos da zona nin a relevancia paisaxística das formas presentadas por estes. 
 



 

MDP-01 

 

 



Localización do aeroxerador MDP-02 

 

Localización do aeroxerador MDP-03 

 

Localización do aeroxerador MDP-04. Detalle do Coto dos Limeiros. Afección severa a afloramentos rochosos e a 

humedais de montaña. Impacto paisaxístico severo sobre os núcleos do val, dada a súa proximidade. 



 

Localización do aeroxerador MDP-04 

 

 



 

Afección visual e paisaxística severa para os núcleos e para as familias que viven, residen e/ou traballan neles: As 

Boliñas, Famelga, O Igrexario, Calvelle, O Quinteiro, Rañas, O Campo, A Senra,…etc. 

IX.- 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.  

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 proxecto eólico Monte do Pé 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.- AFECCIÓN PAISAXÍSTICA MOI SEVERA E AFECCIÓN IRREVERSIBLE PARA A REDE DE MIRADOIROS. PERDA DA 

FUNCIONALIDADE PAISAXÍSTICA DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAXÍSTICO, DOS LUGARES DE ESPECIAL 

INTERÉS PAISAXÍSTICO E DOS MIRADOIROS. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO E AFECCIÓN AO BENESTAR 

DAS FAMILIAS QUE VIVEN NOS NÚCLEOS RURAIS AFECTADOS 

Cómpre ter moi enconta que o impacto visual e paisaxístico do proxecto eólico Monte do Pé é severo, persistente 

no tempo mentras dura a vida a súa vida útil e inasumible. A afección severa esténdese a espazos da Rede Natura 

2000. 

1. AEIP Serra do Cando 

2. AEIP Val do Alto Almofrei 

3. AEIP Serra do Suído 

4. AEIP Río Oitavén 

5. AEIP Castro de Penalba 

6. AEIP San Xusto – Río Lérez 

7. AEIP Río Barragán 

8. AEIP Traspielas 

9. Miradoiro de Castrelada 

10. Miradoiro do Casteliño 

11. Miradoiro Caseto Pé da Múa 

12. Miradoiro do Monte Sisalto 

13. Miradoiro do Monte Catadoiro 

14. Miradoiro do Sagrado Corazón 

15. Miradoiro do Monte Coirego 

16. Miradoiro de Limeres 

17. Roteiro GR-58 Sendeiro das Greas 
18. Roteiro PR-G 109 

19. PR – G 135 Roteiro da Escuadra que atravesa a AEIP Serra do Candoç 

20. GR -94 Rural de Galicia 
21. Ruta das Almiñas 

22. Ruta do Foxo do Lobo 
23. Afección visual severa sobre os núcleos de Ponte Caldelas, Cerdedo – Cotobade. 

24. Afección visual severa á parroquia de Sta. Mariña de Augasantas 
 

Afección visual e paisaxística particularmente severa para: 
1. Carreiro FEDME GR 94 Rural de Galicia (carreiro homologado pola Federación Española de Deportes de Escalada 
e de Montaña). A etapa 4 Almofrei-parque a Campolameiro de 21,7 Km pasa a aproximadamente 2,4 km ao oeste 

do parque eólico. A etapa 5 Parque A Campolameiro-Cuntis de 19,14 km, pasa a máis de 5 km ao noroeste do 
parque eólico. 

2. Carreiro PR- G 68 Senda A vía Esconcida: Situada a un 3,8 km ao oeste do parque eólico. Trátase dun carreiro de 
17 km de forma circular, con punto de inicio e fin en Viascón. 

3. PR- G 135 Roteiro dá Escuadra: Situada a un 6 km ao sueste do parque eólico. 

4. Carreiro PR- G 109 Roteiro dás Almiñas e do foxo do lobo: Trátase dun roteiro circular de 10,82 Km, a pé e de 
dificultade media, cunha altura máxima de 464 m e aproximadamente a 9 Km en dirección sur do parque eólico. 
5. PR- G 113 Rota dás Pontes do Lérez: Situada a máis de 14 km en dirección nordés do parque eólico. 

6.  PR- G 123 Senda Peonil dá Ponche do Ramo: Situada a máis de 12 km de distancia en dirección noroeste ao 

parque eólico. 



7. PR- G 105 Sendeiro dous Muiños de Barosa: Situada a un 14 km en dirección noroeste do parque eólico. 
Outros roteiros ou carreiros que discorren polos termos municipais de Cerdedo-Cotobade e Forcarei, son os 
seguintes: 

1 Pontes do Lérez: roteiro de 28 km pola ribeira do río Lérez ao seu paso polos concellos de Cerdedo e Forcarei. 

2. Sendeiro de Santa María (Santa María de Sacos): o carreiro ten unha lonxitude de 12 km, e discorre por zonas de 

gran interese ecolóxico, así como por zonas de gran riqueza artística e cultural: petróglifos, cruceiros, pontes, etc. 
3. Senda Frei Martín Sarmiento: Carreiro circular clasificado como de pequeno percorrido, cunha distancia total 

de 11 km 846 m, tendo o seu punto inicial e final no centro urbano de Cerdedo. 
4.  Sendeiro Foxo do Lobo: Carreiro cunha lonxitude de 10,5 km, cunha dificultade media, que discorre polas 

parroquias de Carballedo, Rebordelo, Loureiro e Corredoira. 
5. Roteiro de Sabugueiro: Ten unha lonxitude aproximada de 3,6 km cun percorrido de dúas horas, sendo a 
dificultade media. 

6.  Roteiro de Augasantas: Ten unha lonxitude de 5,5 km, empezando na Igrexa de Augasantas. 
7.  Roteiro dos tres vales: Ten unha lonxitude aproximada de 11 km, no que se poden observar manifestacións das 

sociedades humanas máis representativas do noso pasado: megalitismo, idade de bronce e castrexo. 
8.  Roteiro dás Buratas: Ten unha lonxitude aproximada de 3,6 km cun percorrido dunhas dúas horas, sendo a 

dificultade media. 
9. Roteiro Cabenca- Cavadosa: Carreiro circular de algo máis de 13 km aproximadamente pola ribeira do río Seixo 
e as saias do Monte do Seixo na ZEC Serra do Cando. 
10. PR- G 100 Carreiro Natural Aciveiro- Candán. Roteiro dun 15 km que parte do Mosteiro de Aciveiro para 
percorrer a Sierra do Candán. A súa dificultade é baixa. 

11. Sendas “dás Neveiras”. Percorre os puntos de maior interese paisaxístico e patrimonial do lugar de Fixó- 

Potela. 
12. Roteiros BTT: 

* Caroi 

* Carballedo 

*Viascón 
*Tenorio 
 

 
Miradoiro da Castrelada severamente afectado por aeroxeradores. Xeración de Feísmo paisaxístico 



 
 

Serra do Cando, ateigada de aeroxeradores pese a ser Rede Natura 2000. O proxecto eólico Monte do Pé xeraría 
máis Feísmo paisaxístico na RN2000 

 
 
Miradoiro do Monte Sisalto que se verá moi afectado polo proxecto eólico Monte do Pé 

 



 
 

Miradoiro do Catadoiro xa afectado por unha líña eléctrica de alta tensión e que se vería moi afectado polo 

proxecto eólico Monte do Pé 

 
 

 



Imaxe do proxecto. Aldeas sen horizontes. Impacto visual e  paisaxístico severo e persistente durante toda a 

vida útil dos parques eólicos 

 

▪ AFECCIÓN SEVERA AO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUEOLÓXICO E A SÚA DESCONTEXTUALIZACIÓN 

 

Indícase na documentación do EsIA: 

 

7.1.- ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

En el ámbito de estudio únicamente se han localizado elementos etnográficos, la mayoría de ellos cruces 

de término. La numeración de estas cruces no es correlativa, ni se inicia en 1, debido a que se engloba 

dentro del proyecto general de evacuación del Nudo Tomeza. 

 

Non se entende como únicamente se avalían determinados elementos patrimoniais e non todos no seu 

conxunto, posto que o proxecto eólico xunto coas súas infraestruturas asociadas de evacuación e 

conexión están vencelladas entre sí.  

Non se avalían pois os impactos sinérxicos, aditivos e/ou acumulados do conxunto do patrimonio cultural 

afectado polo proxecto eólico Monte do Pé e as súas infraestruturas asociadas de conexión e evacuación. 

 

Non se ten en conta o patrimonio inmaterial, nin a arqueoloxía da paisaxe, nin o patrimonio sonoro e 

olfativo. 

 

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. 

Non cabe pois descontextualizar o patrimonio cultural nin desvencellalo da paisaxe como se fai no estudo de 
impacto ambiental. 

XI.- A IMPORTANCIA DAS VÍAS PECUARIAS OU CARREIROS TRADICIONAIS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS. 
FALLA DE AVALIACIÓN 

▪ A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS ESENCIAIS 
PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICAS E O INTERCAMBIOXENÉTICO DAS ESPECIES 
SILVESTRES 

As vías pecuarias constitúen un extenso e valioso patrimonio natural e cultural que, a pesar da súa deterioración, 

segue prestando servizo ao tránsito gandeiro e contribuíndo á preservación da flora e fauna silvestres, e, 
potencialmente, pode resultar moi útil para o fomento dos usos turístico-recreativos e do desenvolvemento rural. 

As vías pecuarias son, por todo iso, de gran valor estratéxico na explotación racional de recursos naturais e na 
ordenación do territorio. 

En efecto, a Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vías pecuarias, manifesta no seu preámbulo que "a rede de vías pecuarias 
[máis de 100.000 km. repartidos por toda a xeografía peninsular] segue prestando un servizo á cabana gandeira 

nacional que se explota en réxime extensivo [700.000 cabezas lanares, 100.000 vacinas e outras, en réxime 
trashumante/trastermitante], con favorables repercusións para o aproveitamento de recursos pastables 
infrautilizados [máis de 1.000.000 Has. marxinais], para a preservación de razas autóctonas [varias delas en transo 
de desaparición]; tamén han de ser consideradas as vías pecuarias como auténticos corredores ecolóxicos, 

esenciais para a migración, a distribución xeográficas e o intercambio xenético das especies silvestres", e así 
o recoñece o R. Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a 



garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres (art. 7). 
"Finalmente, e atendendo a unha demanda social crecente, as vías pecuarias poden constituír un instrumento 
favorecedor do contacto do home coa natureza e da ordenación da contorna ambiental”. 

Cómpre ter en conta que varios “vieiros a acondicionar” do proxecto desempeñan arestora unha función ambiental 

como carreiros e corredores ecolóxicos. 

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, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento do estudo de impacto ambiental e das solicitudes de autorización administrativa previa e de 

construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) 
do proxecto do parque eólico Monte do Pé, situado nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas, provincia 

de Pontevedra (IN408A 2019/25). 

O elevado número de infraestruturas eólicas existentes na área de afección do proxecto Monte do Pé desvirtúa a 

funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, itinerarios, lugares de especial interés paisaxístico, 

miradores e afecta de forma irreversible a conectividade ecolóxica. Ademais da severa afección paisaxística e da 
perda da funcionalidade paisaxística das áreas de especial interés paisaxístico, dos lugares de especial interés 
paisaxístico e da perda da funcionalidade paisaxística dos miradoiros, o proxecto afecta de forma severa e 

irreversible a espazos protexidos da Rede Natura 2000 como a Serra do Cando, xerando Feísmo Paisaxístico. 

O proxecto afecta 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. Ademais ten unha 
afección severa e irreversible para a herpetofauna e importantes comunidades de briófitas. 

O impacto paisaxístico e a descontextualización do patrimonio cultural é inasumible.  

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. 

Non se xustifica por tanto a necesidade do proxecto eólico Monte do Pé. 



3.- A información ambiental do proxecto eólico Monte do Pé e a liña eléctrica de evacuación 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 do 

conxunto das infraestruturas do proxecto industrial. 

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

A Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos é unha técnica que non admite sucedáneos ou substitutos e 
que, por tanto, debe esixirse de forma íntegra, a fin de non frustrar a súa funcionalidade. 

4.- Non se ten en conta a función de descarbonización que realiza o monte galego nin a súa importante función 
social. Debérase repotenciar os parques eólicos existentes no canto de seguir inzando estacións eólicas sin control 
algún como o están a facer arestora. A ausencia de seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico propicia un 

elevado descontento social e a xeración de Feísmo Paisaxístico, e todo a prol do lobby eólico e en detrimento do 
benestar dás familias que viven, residen e /ou traballan nos núcleos rurais afectados. 

5.- Os proxectos  eliminan a funcionalidade actual e potencial das vías pecuarias ou camiños tradicionais e non ten 
en conta A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS ESENCIAIS 
PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICASE O INTERCAMBIO XENÉTICO DAS ESPECIES SILVESTRES. 

Cómpre ter en conta que moitos dos vieiros que se presentan no proxecto como “vieiros a acondicionar” cumpren 

unha función ecolóxica esencial como carreiros e corredores ecolóxicos que favorecen a permeabilidade e o fluxo 

de especies e da biodiversidade. 

6.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 

Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou 

unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, 
é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de 

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

frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, teñen dereito a  emborronar a 

dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. 
E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a 

aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres 

que o habitan. E no presente caso constátase un rexeitamento social ao proxecto eólico Monte do Pé 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 Monte do Pé 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 actúa 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 

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


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 Monte do Pé. 

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

é incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

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

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

Por outra banda, a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 obriga a preservar non só a conectividade 
lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a conectividade ecolóxica transversal das brañas e 

lagoas ubicadas na área de afección do proxecto. 

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

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

necesaria permeabilidade ecolóxica. 

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

Os montes, independentemente da súa titularidade, desempeñan unha función social relevante, tanto como fonte 

de recursos naturais e sustento de actividades económicas como por ser provedores de múltiples servizos 
ambientais, entre eles, de protección do chan e do ciclo hidrolóxico; de fixación do carbono atmosférico; de 

depósito da diversidade biolóxica e como elementos fundamentais da conectividade ecolóxica e da paisaxe. 

O recoñecemento destes recursos e externalidades, dos que toda a sociedade benefíciase, obriga ás 

Administracións públicas a velar en todos os casos pola súa conservación, protección, restauración, mellora e 

ordenado aproveitamento. 

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 proxecto 
eólico Monte do Pé e as infraestruturas asociadas de evacuación que afecta de forma significativa e irreversible á 
conectividade ecolóxica dos ecosistemas. 

9.- O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto do parque eólico Monte do Pé non permite valorar 

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

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

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

conectividade/criticidade. 

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

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

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

respecto. 

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

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

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

nos que se basean as mercantiles promotoras para facer as súas previsións, xa que logo, todo indica que desde a 

elaboración dun estudo realizado por Arcea no ano 2009 non se volveron a actualizar os datos, os estudos ou 

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

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

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

e alta tensión, e nos que deberan basearse as mercantiles promotoras para facer as súas previsións. 

Cómpre ter en conta que resulta pouco probable poder avaliar os impactos sinérxicos, aditivos e/ou acumulados 

dos impactos dos aeroxeradores e das demais infraestruturas sobre a avifauna cando o propio órgano ambiental 

carece destes, polo que a avaliación dos impactos sobre a avifauna será deficiente e incompleta e as promotoras 

difícilmente poderán avaliar os impactos dos parques próximos porque carecerían de datos, polo que o seguimento 

ambiental tampouco permitiría establecer comparativas pola falla de datos. 

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. 

12.- Debérase permitir o acceso aos informes sectoriais do proxecto eólico Monte do Pé e do proxecto da Liña 

eléctrica de evacuación que deberan ser obxecto de exposición pública, en base ao dereito de acceso á 

documentación ambiental dos proxectos baseada no Convenio de Aarhus. 

Ponte Caldelas, 29 de xaneiro de 2023 

 

Asdo.- __________________________ 


