
DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA E RECURSOS NATURAIS 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

Santiago de Compostela 

 

 

Asunto:  Presentación do Recurso potestativo de Reposición á RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, da 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da 

Xunta de Galicia, do 20 de outubro de 2022, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Picato 

como proxecto de interese autonómico, así como as disposicións normativas contidas no mencionado proxecto 

(DOG Núm. 237, de 15 de decembro de 2022). 

 

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

efectos de notificacións en ________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista da RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 

Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 20 de outubro de 2022, polo que se 

aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Picato como proxecto de interese autonómico, así como as 

disposicións normativas contidas no mencionado proxecto (DOG Núm. 237, de 15 de decembro de 2022), por medio 

do presente escrito e dentro do prazo ao efecto establecido preséntase o RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 

contra a citada resolución por infracción normativa e nulidade de pleno Dereito, ao abeiro dos artigos 47 e 48 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro en base ás seguintes ALEGACIÓNS: 

1.- ANTECEDENTES 

1.- Por RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2007 publícase a relación de solicitudes de autorización para a instalación 

de parques eólicos admitidas a trámite ao abeiro da Orde do 22 de maio de 2006 (DOG núm. 26, do 6 de febreiro) 

admitiuse a trámite o parque eólico Picato (en diante, o parque eólico), cunha potencia de 42 MW e promovido por 

Enel Unión Fenosa Renovables, S.A., na actualidade Naturgy Renovables, S.L.U. (en diante, a promotora). 

2.- Por ANUNCIO do 26 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, publícase 

a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Picato, nos concellos de Guntín e Lugo (expediente 

2018/0082), DOG Núm. 14, de 21 de xaneiro de 2019. 

3.- Por RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

outórganse as autorizacións administrativas previa e de construción da addenda da modificación número 1 do 

proxecto de execución do parque eólico Picato, sito nos concellos de Guntín e Lugo, promovido por Naturgy 

Renovables, S.L.U. (expediente 116 EOL), DOG Núm. 243, de 21 de decembro de 2021. 

4.- Por RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, 

publícase o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 20 de outubro de 2022, polo que se aproba definitivamente o 

proxecto do parque eólico Picato como proxecto de interese autonómico, así como as disposicións normativas 

contidas no mencionado proxecto, DOG Núm. 237, de 15 de decembro de 2022. 

5.- Por ACORDO do 24 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, sométese a información pública a solicitude 

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

ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto 

sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto modificado da liña de 



evacuación eléctrica do parque eólico Picato LAT 132 kV SET PE Picato-SE Eirexe (expediente IN407A 2018/2-0) (DOG 

Núm. 113, de 16 de xuño de 2021). 

A Liña de evacuación tramítase aos efectos da avaliación ambiental de forma independente do proxecto da estación 

eólica a pesar de que é unha infraestrutura imprescindible para o funcionamento do mesmo. 

6.- Por ANUNCIO do 11 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático, publícase a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de evacuación eléctrica do parque 

eólico Picato, liña de alta tensión a 132 kV, desde a subestación do parque eólico Picato ata a subestación Eirexe, nos 

concellos de Guntín, Monterroso e Portomarín (Lugo) (expediente 2022/0102). 

 

▪ Poligonal do proxecto eólico Picato 

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/21/picato/ 

 

Características do proxecto da estación eólica: 

• Número de aeroxeradores: 13 

• Altura: 150 metros. 

• Potencia nominal unitaria: 3,23 Mw 

• Potencia total instalada: 42 Mw 

• Vieiros de nova execución: 6.073 metros, alteración por ocupación permanente. 

• Ampliación de vieiros existentes: 4.001 metros, alteración por ocupación permanente. 

• Total viais: 10.074 metros ou máis de 10 quilómetros. 

• Gabias de cableado: 8.815 metros, alteración por ocupación permanente. 

• Plataformas de montaxe: 25.850 metros cadrados, alteración por ocupación permanente. 

• Cimentacións aeroxeradores: 3.322 metros cadrados. Alteración por ocupación permanente. 

• Edificio de control e subestación: 3.736 metros cadrados, alteración por ocupación permanente. 

• Superficie zona de casetas e almacenamento temporal: 5.000 metros cadrados, alteración por ocupación 

temporal. 

O terreo onde se proxecta o Parque Eolico Picato, localizase na divisoria dos concellos de Guntin e Lugo, na provincia 

de Lugo. 

O parque disponse nunha zona de alinacions montanosas de altitudes que oscilan entre os 600 m e 800 m. Un dos 

grupos de aeroxeradores localizase no alto do Monte Picato, delimitado polo norte pola traza da autovia Santiago-

https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/12/21/picato/


Lugo (A-54), e os outros dous grupos localizanse mais ao norte, sobre as coroacions dos montes de A Pena da Culpa 

e A Pena de Fornos.  

A nivel hidroloxico, a area de actuacion pertence ao ambito competencial da Confederacion Hidrografica do Mino-Sil 

(CHMS), e se enmarca no sistema de explotacion Mino Alto, subsistemas de Chantada e Lugo. Segundo a cartografia 

do visor da CHMS, o parque desenvolvese na cabeceira de conca de varios regatos, entre os que destacan o rego de 

Bretios, rego Mendo, rego de Outeiro, rego de Vilamoure ou rego da Vila. 

No que respecta ao patrimonio cultural, identificanse un total de 66 elementos patrimoniais dentro dapoligonal do 

parque eolico, pertencentes na sua totalidade a categoria de elementos culturais. No ambito e na contorna mais 

proxima do parque eolico -dentro dunha area de afeccion de 200 rn-, situanse os seguintes elementos do patrimonio 

arqueoloxico: 

• Conxunto tumular da Pena dos Fornos, GA27028194/195 e GA27028REF30. 

• Tumulo neolftico de Coto da Cruz (GA27023105). 

• Necropole tumular da Pena da Crespa, GA270028022,GA27028129/130/131/132. 

• Mamoa da Poza, RE27023035. 

• Grupo tumular das Medorras, GA27023099/100/101/102/103/104, RE27023032, RE27023033. 

• Mamoas 1 e 2 do Monte do Picato, GA27028167 e GA27023106. 

Compre tamen destacar que o Camino de Santiago, Camino Primitivo, transcorre a escasos metros ao norte dos 

aeroxeradores mais próximos. 

 
Impacto paisaxístico e visual svero sobre o Camiño de Santiago, vía histórico -cultural. 

 

2.- LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DAS INFRAESTRUTURAS DO PROXECTO EÓLICO PICATO: SOBRE ZONAS 

PROTEXIDAS DE AUGAS POTABLES CUNCA ALTA DO MIÑO QUE SE SOLAPAN COA REDE NATURA 2000 LIC PARGA 

- LADRA – TÁMOGA E SERRA DO CAREÓN 



 

Coordenadas UTM (Huso 29 ETRS89) 

Cód. 
Temático 

ES010MSBT011-001 

Esquema 
temático 

euProtectedAreaCode 

Nombre Cuenca alta del Miño 

Fecha de 
designación 

19/04/2013 

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) 

4.679,06 

 

3.- LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DAS INFRAESTRUTURAS DO PROXECTO EÓLICO PICATO: SOBRE MASAS DE AUGA 

SOTERRADAS CUNCA ALTA DO MIÑO QUE SE SOLAPAN COA REDE NATURA 2000 LIC PARGA - LADRA – TÁMOGA E 

SERRA DO CAREÓN 

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


 

Cód. Masa de agua ES010MSBT011-001 

Nombre masa de agua 
Cuenca Alta del 
Miño 

Superficie (km2) 4.679,0596 

Cód. Demarcación 

Hidrográfica 
ES010 

Demarcación Hidrográfica MIÑO-SIL 

 

Nombre del LIC Parga - Ladra - Támoga 

Código del LIC ES1120003 



 

Nombre del LIC Serra do Careón 

Código del LIC ES1110014 

➢ A  NECESARIA COHERENCIA DA  REDE NATURA 2000: ZEPVN “Parga-Ladra-Támoga” (110057), que 

coincide a súa vez coa ZEC (ES1120003) E ZEC (ES1110014) SERRA DO CAREÓN 

 

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. 

 

4.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO PICATO: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA SENSIBILIDADE 
AMBIENTAL E NA QUE NON SE RECOMENDA A INSTALACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS. LOCALIZACIÓN 

SOBRE ZONAS PROTEXIDAS DE AUGA POTABLE E SOBRE MASAS SOTERRADAS DE AUGA. LOCALIZACIÓN CON 
AFECCIÓN Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000. 

As infraestruturas do proxecto eólico Picato 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 Picato 

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

 

Esta Zona de máxima sensibilidade ambiental obedece á proximidade dos núcleos de poboación, á presencia de 

masas de auga soterradas, á presenciad e Zonas Protexidas de Augas Potables, á tratarse dunha zona que coincide 

coa Reserva da Biosfera e á proximidade da Rede Natura 2000 e á necesaria coherencia desta e á importancia da 

conectividade ecolóxica lonxitudinal e transversal dos ecosistemas e dos espazos protexidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancias dos aeroxeradores 

ás  Delimitaciones dos  Núcleos de Suelo Rural, Urbano e Urbanizable (más próximos) ETRS89 Huso 29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº Termo 

Municipal 

XUTM YUTM Distancia (metros) Identificación do 

Núcleo 

A09 Guntín 610.201,34 4.754.648,89 835 Monte de Meda 

A10 Guntín 610.138,34 4.754.276,89 931 Monte de Meda 

A11 Guntín 610.341,34 4.754.230,89 758 Monte de Meda 

Nº Termo 

Municipal 

XUTM YUTM Distancia (metros) Identificación do 
Núcleo 

A01 Lugo 606.450,30 4.756.392,89 762 Chousa 

A02 Lugo 606.632,30 4.756.316,89 951 Chousa 

A03 Lugo 606.827,31 4.756.284,89 1.046 Mourentaos 

A04 Guntín 607.263,31 4.756.315,90 1.179 Mourentaos 

A05 Lugo 609.375,32 4.756.385,91 744 Poutomillos 

A06 Lugo 609.825,33 4.756.285,91 822 Poutomillos 

A07 Lugo 610.109,33 4.756.252,91 937 Poutomillos 

A08 Guntín 610.065,34 4.754.816,89 1.003 Monte de Meda 

 



 

coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29N): 

Vértice B da poligonal do proxecto eólico Picato 

 

coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29N): 

Vértice E da poligonal do proxecto eólico Picato 



 

Coordenadas dos aeroxeradores que figuran na Declaración de impacto ambiental do proxecto eólico Picato 

 

Aeroxerador A01 



 

Aeroxerador A02 

 

Aeroxerador A03 



 

Aeroxerador A04 

 

 

Aeroxerador A05 



 

Aeroxerador A06 

 

 

Aeroxerador A07 



 

Aeroxerador A08 

 

 

Aeroxerador A09 

 



 

Aeroxerador A10 

 

Aeroxerador A11 

 



 

Aeroxerador A12 

 

Aeroxerador A13 

 

5.- A INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO EÓLICO PICATO: SOBRE A ZONA TAMPÓN DA RESERVA DA 

BIOSFERA “TERRAS DO MIÑO” 

O proxecto eólico inclúese por completo dentro da zona tampón da Reserva da Biosfera. 

O papel da Zona Tampón ou de Protección das Zonas Núcleo: estas zonas permiten a integración da conservación 

básica das zonas núcleo co desenvolvemento ambientalmente sostible nas zonas de protección. As actividades que 

nesta zona realízanse deben ser complementarias ás da zona núcleo e en ningunha ocasión obstaculizar os 
obxectivos de conservación da mesma. 



As obras de cimentación dos aeroxeradores previa a corta de matogueira, aperturas de viais e de gabias de cableado 
de varios quilómetros é incompatible cos obxectivos de preservación da zona núcleo. 
 

As reservas da biosfera son espazos singulares recoñecidos pola Unesco como áreas de referencia onde exemplificar 

un novo modelo de relación entre o ser humano e a natureza, compatibilizando a conservación da diversidade 

biolóxica e cultural co desenvolvemento económico e social a través da relación das persoas coa natureza. Estes 
espazos establécense sobre zonas ecoloxicamente representativas ou de valor único en ambientes terrestres, 

costeiros e mariños, nas cales a relación harmoniosa da poboación humana e a conservación do medio natural é 
esencial. 

 
As reservas da biosfera son tamén lugares de experimentación e de estudo de modelos de desenvolvemento 
sustentable en que deben cumprirse tres funcións básicas: 

 
1. Conservación da biodiversidade e dos ecosistemas que a conteñen. 

 
2. Desenvolvemento das poboacións locais. 

 
3. Unha función loxística de apoio á investigación, á formación e á comunicación. 
 
A Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, no seu artigo 50 inclúe, dentro das 
áreas protexidas por instrumentos internacionais, as reservas da biosfera declaradas pola Unesco. Esta lei establece 

que o seu réxime de protección será o establecido nos correspondentes convenios e acordos internacionais, sen 

prexuízo da vixencia de réximes de protección, ordenación e xestión específicos cuxo ámbito territorial coincida total 
ou parcialmente coas devanditas áreas, sempre que se adecúen ao previsto nos anteditos instrumentos 

internacionais. 

 

De maneira máis específica, no capítulo I do título IV da lei (artigos 68 a 69) regúlase a Rede española de reservas da 
biosfera como un subconxunto definido e recoñecible da Rede mundial de reservas da biosfera. No seu artigo 70 
establécense as características que deben ter as reservas da biosfera para a súa integración e mantemento como 

tales. Esta rede constitúe un modelo de xestión integrada, participativa e sustentable do patrimonio e dos recursos 

naturais, cos obxectivos básicos de conxugar a preservación da biodiversidade biolóxica e dos ecosistemas. 
 

No caso concreto da Comunidade Autónoma de Galicia, a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da 
biodiversidade de Galicia, regula, no capítulo VI do título II, as áreas protexidas por instrumentos internacionais, entre 

as que se atopan as reservas da biosfera. Así, no ámbito desta lei e mediante o Decreto 95/2017, do 21 de setembro, 
créase a Rede de reservas da biosfera de Galicia, para facilitar a consecución dos fins destas reservas por considerar 

que para o logro dos seus obxectivos é primordial o intercambio de experiencias e coñecementos. 
 

Forman parte desta rede as sete reservas da biosfera que teñen o seu territorio (total ou parcialmente) na 
Comunidade Autónoma de Galicia: 
 

1. Reserva da biosfera Terras do Miño (Lugo). 

 

6.- AFECCIÓN SEVERA A HUMEDAIS E PARAXES REUNEN AS CARACTERÍSTICAS HIGRÓFILAS PROPIAS DESTES 
 



 

Detalle do humedal da Lama Travesa e do humedal da Poza ou Chan da Poza. 

• Referencia catastral 

27023A081001390000OW      

Localización 

Polígono 81 Parcela 139 
LAMA TRAVESA. GUNTIN (LUGO) 

 

• Referencia catastral 

27023A081000940000OO      

Localización 
Polígono 81 Parcela 94 

CHAN DA POZA. GUNTIN (LUGO) 

 

 

Detalle do humedal da Lamela, a escasos metros das plataformas dos aeroxeradores. 



• Referencia catastral 27023A079002830000OY      

Localización 

Polígono 79 Parcela 283 

LAMELA. GUNTIN (LUGO) 

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

 

A obra civil inclue a actuacion en 10.262 m de viarios para o acceso e servizo as instalacions, dos que 6.261 m son de 
nova apertura e 4.001 m son pistas ou caminos xa existentes a acondicionar. Estimase un total de 9.033 m de gabias 
de unha anchura media de 1 m, para a instalación de cables de media tensión (20kv) entre cada aeroxerador e o 

edificio de control do parque. 
 

• Fragmentación de hábitats e perda da conectividade ecolóxica. Xeración de “illas biolóxicas”, perda da 
permeabilidade xenética das especies e dos fluxos destas. 
 

Segundo o Atlas de habitats naturais e seminaturais de Espana (2005), na area de estudo, atoparianse os seguintes 

habitats de interese comunitario: 
• O habitat prioritario 4020* de Breixeiras humidas atlanticas de zonas momas de Erica ciliaris e Erica tetralix. 

• 4030 Breixeiras secas europeas. 

• 4090 Breixeiras oromediterraneas endemicas con aliaga. 
• 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 
• 9260 Bosques de Castanea sativa. 

En canto a fauna, o proxecto desenvolvese dentro dunha área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión 
e concentración local de especies de aves ameazadas. O proxecto eólico Picato afecta a diversas especies incluidas 

dentro do Catalogo Galego de Especies Ameazadas como vulnerables: Galemys pyrenaicus, Rhinolophus 
hipposideros, R. ferrumequinum. Segundo o  Inventario Espanol de Especies Terrestres (cuadriculas UTM 1OX1O-

29TPH05 e 29TPH1S), o ámbito enmarcase dentro da área de distribución de Cfrcus cyaneus, C. Pygargus e Rana 
temporaria, tamén incluidas no catalogo como vulnerables. 

As infraestruturas afectan a varias aves rapaces: o miñato (Buteo buteo), a tartarana cincenta (Circus pygargus), o 

millafre negro (Milvus migrans) e o cernicalo vulgar (Falco tinnunculus). 

Tamén afecta á briófita Fontinalis squamosa, a salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) e a Rana temporaria 
como especies vulnerables; e destaca tres especies de aves catalogadas como en perigo de extincion: Gallinago 

gallinago, Vanellus vanellus e Milvus milvus, as duas primeiras, como poboacions nidificantes. 

A tartaraña cincenta nidifica sobre o solo entre formacions de matogueiras ou mixtos con pasteiros, e polo tanto, e 

susceptible de verse afectadas polas obras.  
No ámbito de afección do proxecto localízanse teselas cos hábitats naturais de interese comunitario 9230 
Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica e 9260 Bosques de Castanea sativa, e que 

as cuadrículas nas que se inclúe o ámbito de actuación do proxecto correspóndense coa área de distribución de 

especies protexidas incluídas no Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 
ameazadas. 
 
 

8.- AFECCIÓN SEVERA Á HERPETOFAUNA DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO 

Os principais factores de ameaza identificados son a alteración por causas humanas do hábitat, tanto acuático como 

terrestre,  o anfibio máis ameazado é Pelobates cultripes. Tamén se atopan ameazadas outras especies como 

Chioglossa lusitanica, Ra iberica e Ra temporaria. En réptiles, a especie máis ameazada é Emys orbicularis. Ademais 

desta, as restrinxidas e limitadas poboacións galegas de Lacerta vivipara, Chalcides bedriagai e Vipera latasti 

atópanse tamén ameazadas.  

Na tramitación ambiental non  se realizou un estudo serio da herpetofauna. A instalación abundante de parques 

eólicos en zonas húmidas de ribeiras de ríos, vales fluviais, veigas, charcas, lagoas, brañas…e zonas húmedas en xeral 

e a falla de estudo da herpetofauna por parte das promotoras eólicas e a escasa esixencia das Administracións neste 

aspecto, constitúen  causas do declive de anfibios e réptiles. 



As importantes remocións de terras producidas polas instalacións eólicas, a maquinaria pesada, os desbroces de 

matogueira, a eliminación de rochas….etc., contribue ao Global Amphibian Decline.  

Os “sapos” da fauna galega tamén sufriron un destino paralelo ao das “ras”. Aquelas especies que realizan migracións 

masivas ás charcas de cría (“explosive breeding”, como o sapo común, Bufo bufo) son diezmados polo tráfico rodado 

sobre as estradas e pistas forestais. 

Esta deterioración da situación débese a que a alteración dos medios naturais galegos, no canto de remitir, aumentou  

nos últimos anos, en ocasión exponencialmente. O recente aumento na degradación da contorna, sobre todo polas 

plantas de enerxías renovables (con parques eólicos que cobren ou están a piques de cubrir a maior parte das 

montañas de Galicia e un elevado número de centrais hidroeléctricas), polos parques industriais (que adoitan 

situarse nas mellores zonas de vales e veigas), pola industrialización indiscriminadada dos montes e montañas…. 

Moitas destas obras están a afectar ademais áreas que se mantiveron ata o de agora en favorable estado de 

conservación (cumes de serras, gargantas fluviais, brañas…e humedais de montaña en particular, como é o caso do 

proxecto eólico Picato. 

 

9.- A PRESERVACIÓN DA CONECTIVIDADE E A INTEGRIDADE ECOLÓXICA DA REDE DE ESPAZOS NATURAIS 

CONSTITÚE UN REQUISITO LEGAL IMPOSTO POLOS DIRECTIVA HÁBITATS E POLA PROPIA LEI 42/2007 

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

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

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

(como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou polo seu 

papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos) resultan esenciais para a migración, a distribución 

xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

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

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

extensión e configuración variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta 

funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, 

permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a 

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

A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal 

imposto polos Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos 

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

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

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

Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e 

mariños), son os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun 

gran número de especies silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes 

(terrestres,  semiterrestres, acuáticos), servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as 

zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño. 

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

masa de auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o río na súa 

canle de estiaxe, a vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta 

vexetal asociada. 

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

conectores ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos. 



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

terrestres e de interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio 

para moitas especies vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola función 

fundamental de  conectores ecolóxicos entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor ambiental  

territorialmente afastadas. Esta función reviste unha especial importancia ao atoparse moi  fragmentados os 

ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os corredores fluviais representan 

os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar poboacións de seres vivos que 

doutra maneira quedarían illadas. 

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

sedimento que arrastra o río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados 

e recargando os acuíferos. Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos 

estuarios e augas costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos e económicos asociados.  

Desde un punto de vista hidrógráfico, a zona de afección do parque eólico Picato aséntase directamente enriba 

dunha zona protexida de auga potable e sobre unha masa soterrada de auga que conecta ecolóxicamente coa ZEPVN 

“Parga-Ladra-Támoga” (110057), quecoincide a súa vez coa ZEC (ES1120003) e  ZEC (ES1110014) SERRA DO CAREÓN 

e afecta a diversos cauces, fontes, pequenos humedais tipo braña…etc. As remocións de terras previstas para a 

construcción das cimentacións das plataformas, vieiros, gabias…etc. implican un risco significativo e severo para a 

integridade das masas de auga superficiais protexidas e as augas soterradas. 

10.- A NECESIDADE DA COLECTIVIDADE ECOLÓXICA. AUSENCIA DO CÁLCULO DO ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DO 

PROXECTO EÓLICO PICATO E OS PARQUES EÓLICOS DA SÚA ÁREA DE AFECCIÓN (PARQUES EÓLICOS MONTE DO 

MARCO E AS LÚAS). 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación do proxecto eólico Picato non permitiu valorar a importancia da 
zonificación da conectividade ecolóxica estrutural como variable transcendental para coñecer o grao de facilidade 
ou dificultade que un espazo natural posúe para albergar as interrelacións da biodiversidade. 

Neste aspecto, os estudos da Ecoloxía da Paisaxe, a través da cartografía ecolóxica e a valoración interpretativa de 
variables desde as ciencias xeográficas, permiten valorar o estado de fragmentación/conectividade do espazo 

xeográfico de modo que serven de ferramenta fundamental para definir marcos de acción de ordenación territorial 

vistas desde a conservación e a formulación de estratexias de recuperación do medio intervido. 
Sen embargo, analizada a documentación ambiental das infraestruturas detéctase que a metodoloxía empregada 

non permitiu definir as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural da área xeográfica de implantación dos 
proxectos. 
Non se determinou o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de 

conectividade/criticidade. 

 

 
 



Non se estableceron as áreas críticas de conectividade ecolóxica estrutural. Nesta relación un maior grao de 
criticidade conleva a un menor grao de conectividade ecolóxica estrutural. 
No caso que nos ocupa das instalacións da estación eólica Picato, non se presentaron estudos sobre da conectividade 

ecolóxica, de gran interese para a ordenación do territorio debido á súa importancia para o establecemento de áreas 

nas que se necesita de intervención participativa en aras da recuperación dos espazos naturais, o desenvolvemento 

sostible e a conservación sobre todo tratándose da Reserva da Biosfera “Terras do Miño”. Como sinalan Gurrutxaga 
e Lozano (2008), a investigación sobre a estrutura das paisaxes, abordados desde a Ecoloxía da Paisaxe, permite 

avaliar a relación existente entre as interaccións que permiten a funcionalidade dos territorios cos cambios sobre as 
paisaxes naturais e a súa dinámica ecolóxica. Devandito panorama permite poñer en perspectiva a influencia 

antrópica sobre o medio natural estudándose a transformación e modificación das paisaxes e as interaccións e 
comportamentos que a biodiversidade asume como resposta da súa intervención. 
En Galicia non existe un Programa autonómico de Corredores Biolóxicos, que sirva de estratexia para a promoción 

da conservación e uso sostible da biodiversidade fóra dos territorios catalogados como áreas silvestres de 
protección. Polo tanto, á hora de executar proxectos industriais como os que nos ocupa, cómpre realizar estudos en 

conectividade ecolóxica como parte dos seus eixos estratéxicos de implementación para procurar o resgardo e coido 
da biodiversidade mediante a participación social e cultural e o establecemento dos correspondentes corredores 

biolóxicos urbanos e interurbanos, que no presente caso non se realizaron. 
 
A conectividade ecolóxica vista como a conexión entre os parches ou fragmentos dunha paisaxe é inversamente 
proporcional á fragmentación da paisaxe, é dicir a máis fragmentación menor conectividade ecolóxica. Por tanto, os 
conceptos de fragmentación de hábitats e conectividade ecolóxica están estreitamente ligados. 

Índice de conectividade ecolóxica 

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

basea na funcionalidade do ecosistema considerando a capacidade de desprazamento das especies a través dos 

distintos usos do chan dentro de en un mesmo paisaxe. 

Deste xeito, o índice pódese utilizar cando a capacidade dispersiva da especie indicadora vese afectada polos 

diferentes usos do chan que conforman a totalidade dunha paisaxe. Este índice é unha ferramenta de gran utilidade, 
xa que a partir dos seus resultados é posible deseñar corredores ecolóxicos, modelar distancias e xerar futuros 

escenarios. 

Importancia da conectividade ecolóxica 

Coa gran cantidade de infraestruturas instaladas na mesma área xeográfica, os ecosistemas vense fortemente 
degradados. Como resultado, rexístrase unha enorme perda de hábitats para a biodiversidade, o cal se traduce nun 

aumento considerable das vulnerabilidades das especies, que podería levalas á extinción. Sumado a iso, os relictos 
de hábitats que persisten atópanse separados entre si, dificultando o desprazamento de especies, patróns de 

migración, probabilidade de colonización e interaccións entre distintas poboacións, como tamén as posibilidades de 
que os organismos se adapten ao cambio climático. 

Pola súa banda, a conectividade ecolóxica estuda en profundidade esta problemática xa que, en resumidas contas, 
dá unha idea de que tan ben ou mal están conectados dous relictos, parches ou fragmentos da paisaxe. Os seus 

estudos e implicacións son de fundamental importancia para a planificación e deseño de áreas protexidas debido a 

que, á fin e ao cabo, as áreas protexidas son relictos do ecosistema orixinal e manter a conexión entre dúas áreas 
protexidas, potenciará os esforzos de conservación de especies. 

Así mesmo, a conectividade ecolóxica é relevante no que respecta ao ordenamento territorial, debido a que a 

planificación será o mecanismo crave para que os espazos que se destinan para o desenvolvemento de novas 
infraestruturas non interfiran na conectividade ecolóxica. 

No presente caso e dada a presencia de máis infraestruturas na mesma área xeográfica non se determinou o índice 
de conectividade ecolóxica nin a permeabilidade existente entre os ecosistemas, polo tanto non se garante a 

viabilidade ambiental do proxecto da estación eólica Picato. 

11.- PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS E IRREVERSIBLES PARA OS CHANS E O MEDIO AMBIENTE 
O chan é un recurso natural non renovable e finito cuxo proceso de formación tómase centos de anos. Son unha parte 
fundamental no equilibrio dos ecosistemas: funciona como filtro e amortiguador ao reter substancias, protexe as 



augas subterráneas e superficiais contra a penetración de axentes nocivos e transforma compostos orgánicos 
descompoñéndoos ou modificando a súa estrutura conseguindo a mineralización. 

A implantación dunha estación eólica e as súas infraestruturas asociadas de evacuación e conexión, como é o 

presente caso,  alteran os ciclos bioxeoquímicos dos chans. A degradación que sofren os chans supón unha ameaza 

á capacidade deste recurso para satisfacer as necesidades das futuras xeracións. 

A materia orgánica do chan ou humus é fundamental para manter a estrutura do chan, reter a auga necesaria, actuar 

como reserva nutritiva e imprescindible para manter a produtividade dá terra. Certos usos do chan, como as 
cimentacións eólicas, diminuen de forma drástica o contido de materia orgánica do chan. As remocións de toneladas 
de terra que esixe a implantación de máis de 10 aeroxeradores e as liñas de evacuación e conexión asociadas coas 
gabias de cableado, os  puntos de apoio á LAT de evacuación e os accesos a estes non é cuestión baladí e eses chans 

non se van a recuperar polo que nun futuro, no caso de implantarse, teremos unha gran área de chan desertificada e 

erosionada de terro infértil. 

Coa implantación das cimentacións dos parques, as excavacións e remocións de toneladas de terras durante a súa 
instalación, elimínase a materia orgánica dos chans e pérdese a produtividade destes. Non só se produce un cambio 

de usos (agrícolas de cultivo, de pasteiros ou forestais). Tamén se produce unha transformación urbanística non 

amparada legalmente, ao quedar os chans erosionados e perder de forma irreversible a súa produtividade orixinaria. 

A Lei do chan de Galicia aposta na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola defensa 
e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de 

especial salvagarda.  Así o indica literalmente: 

“A Lei do chan aposta pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa 
pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”. 

O artigo 31 da citada lei referido a “Concepto e categorías” establece: 

“1. Terán a condición de chan rústico: 

a) Os terreos sometidos a algún réxime de especial protección, de conformidade coa lexislación sectorial de 
protección do dominio público marítimo-terrestre, hidráulico ou de infraestruturas, ou coa lexislación sectorial de 
protección dos valores agrícolas, gandeiros, forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais”. 

Así, o artigo 34 da Lei 2/2006 do chan de Galicia indica respecto ao “Chan rústico de especial protección” que: 

“4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse 
os distintos réximes de forma complementaria”, pero entendendo en base ao indicado na exposición de motivos da 
lei, que no caso de non poder complementarse prevalecerá aquel que máis protexa o chan rústico e en ningún caso, 

aquel que poida alterar de forma irreversible a funcionalidade deste como é o caso das infraestruturas eólicas 

proxectadas. 

De feito, o artigo 35.2 indica que: “Os restantes usos en chan rústico son usos prohibidos”, sobre todo aqueles que 
alteren de forma irreversible a súa funcionalidade, como é o caso das remocións de terra descritas no proxecto da 
estación eólica Picato 

As infraestruturas do proxecto eólico Picato resultan incompatibles cos usos e a fertilidade actual dos chans. As 
cimentacións do parque xunto coa remoción de toneladas de terra previstas para a súa implantación, altera de forma 
irreversible a cuberta vexetal e os recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e longo prazo 

desertificación da área afectada, xa que, a perda da cuberta vexetal e dos humidais converte aos chans nun recurso 
natural non renovable e finito perdendo a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito 
irreversible. 

O ámbito territorial afectado pola construción do parque eólico afecta a solos non urbanizables, clasificados nos 
plans dos municipios anteriores como: 

• Concello de Lugo. 

– Solo rústico de protección especial forestal. 

– Solo rústico de protección especial de espazos naturais. 



– Solo rústico de protección especial paisaxística. 

O proxecto da estación eólica Picato prevé unha transformación urbanística non amparada legalmente. 

12.- NON SE AVALÍA DE MANEIRA OBXECTIVA A ALTERNATIVA 0 EN RELACIÓN A TÓDOLOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
E SOCIAIS 
No apartado b do artigo 35 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental determinase que o estudo de impacto ambiental 
ha de incluír o seguinte: 

“Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus 
características específicas, incluida la alternativa 0, o de no realización del proyecto, y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.” 

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

“Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos pertinentes de la situación 
actual del medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no 
realización del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respeto a la hipótesis de referencia puedan 
evaluarse mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los 
conocimientos científicos.” 

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

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

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

recursos ou a non emisión de residuos que se evitarían coa non execución do plan. Para este escenario, o estudo de 
impacto centrase no aforro de combustibles fósiles na produción enerxética, e polo tanto aforro de emisións de CO2, 

pero esquecese da gran importancia dos sumidoiros de carbono forestais e agrícolas citados no Plan Nacional 
Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030 ou no Acordo de París. 

13.-AFECCIÓN SEVERA AOS CAMIÑOS TRADICIONAIS E AO SEU PAPEL ECOLÓXICO COMO CORREDORES 

ECOLÓXICOS E FRANXAS DE CONEXIÓN ENTRE ENCLAVES NATURAIS  

 

PATRIMONIOS PÚBLICOS: VÍAS PECUARIAS 
Los Patrimonios Públicos son un legado, y nosotros somos meros depositarios y estamos obligados a trasmitírselos 
a las generaciones venideras, bien conservados y si es posible mejorados. 
 
Julio Martín Casas 
 
Reguladas de forma xeral por Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vías pecuarias, as vías pecuarias son bens de dominio 

público das Comunidades Autónomas, e a súa xestión e administración corresponde a estas nos seus respectivos 
territorios.  

As pecuarias constitúen un extenso e valioso patrimonio natural e cultural que, a pesar da súa deterioración, segue 
sendo clave para o tránsito gandeiro e a produción de servizos ecosistémicos configurándose como Infraestrutura 
verde capaz de mellorar as conectividade entre outros espazos naturais. 

Prestan ademais un gran servizo ecosistémico como corredores ecolóxicos. Sen embargo en Galicia só se aprecian 

desde a óptica de “vieiros a acondicionar” para o fomento e desarrollo das infraestruturas eólicas. 

 
O fraccionamento do territorio e o illamento dos enclaves naturais, non é ecoloxicamente aconsellable para o normal 

desenvolvemento da vida de animais e plantas, xa que provoca graves problemas a estes: illamento xenético das 
poboacións en illas - endogamia e perda de variedade xenética morte de vertebrados por atropelos - coas 
consecuentes repercusións sobre os efectivos poboacionais -, empobrecemento da diversidade específica, etc. 

 As vías pecuarias utilizadas para este fin, poderían servir de auténticos corredores verdes por onde a fauna e a flora 
poderían moverse. 

Por todo elo, tampouco se garante a conectividade ecolóxica destes espazos que acaban sendo acondicionados 

como viais dos parques eólicos, nunha zona que ademais, conta con unha presión eólica excesiva e con un nivel de 
fragmentación do territorio moi elevado, a pesar da proximidade da Rede Natura 2000. 
 



14.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO PICATO E DO SÚA CALIFICACIÓN 

COMO PROXECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO 

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. 

 

 

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

EÓLICO PICATO 

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

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

medio ambiente indica respecto á localización dos proxectos: 

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

polos proxectos, tendo en cuenta, en particular: 

a) o uso presente e aprobado da terra; 

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

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

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

i) humidais, zonas ribeiregas, desembocaduras de ríos, 

ii) zonas costeiras e medio mariño, 

iii) zonas de montaña e de bosque, 

iv) reservas naturais e parques, 

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

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

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

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

vii) áreas de gran densidade demográfica, 



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

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

condicións: 

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

conservación do lugar ou sen ser necesario para a mesma. 

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

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

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

humidais afectados. 

16.-  AFECCIÓN SEVERA AS BRIÓFITAS E A AFLORAMENTOS ROCHOSOS SIN CARACTERIZAR 

O proxecto eólico Picato 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. 

17.- 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: 
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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 Picato 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. 

18.- 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.- Teña por presentado o recurso potestativo de reposición contra a RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, da 
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia, do 20 de outubro de 2022, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Picato como 
proxecto de interese autonómico, así como as disposicións normativas contidas no mencionado proxecto por 

infracción normativa e nulidade de pleno Dereito ao abeiro dos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

En base ao principio de prevalencia da protección ambiental e tendo en conta os valores naturais, paisaxísticos, 

forestais e culturais da área de afección do proxecto eólico Picato procedan á adopción da medida cautelar 
consistente na SUSPENSIÓN DA EFICACIA da RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de 

Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 20 

de outubro de 2022, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Picato como proxecto de 
interese autonómico, así como as disposicións normativas contidas no mencionado proxecto por infracción 
normativa e nulidade de pleno Dereito ao abeiro dos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro. 



Tal e como se indica na parte expositiva deste escrito a inidoneidade da localización elexida para o desarrollo do 
proxecto Picato maniféstase na afectación severa das infraestruturas a Zonas Protexidas de Augas Potables Cunca 
Alta do Miño e a masas de auga soterradas que se solapan coa rede natural de espazos protexidos (Rede Natura 2000). 

Non só implica un risco para a necesaria coherencia da Rede Natura 2000, senón que o proxecto prevé o seu 

desarrollo sobre masas protexidas de auga potable e masas de auga soterrada. Nunha época de cambio climático 

acelerado como é a actual e tras sofrer a última seca, que afectou de forma severa a Galicia, deberan preservarse os 
recursos hídricos de toda ameaza de deterioración e alteración. 

O proxecto afecta de forma severa á necesaria coherencia da Rede Natura 2000:  ZEPVN “Parga-Ladra-Támoga” 

(110057) e coa ZEC (ES1120003) e ZEC (ES1110014) SERRA DO CAREÓN que se solapan coas Zonas Protexidas de Augas 

Potables e as masas de auga soterradas sobre as que se prevé o desarrollo das infraestruturas da estación eólica 
Picato. Ademais estas afectan de forma severa aos valores da Reserva da Biosfera “Terras do Miño” asentándose na 
súa integridade sobre a zona tampón. Existe unha afección severa para a necesaria conectividade ecolóxica dos 

espazos protexidos. 

O proxecto eólico Picato afecta a zonas de máxima sensibilidade ambiental tal e como se demostra na parte 
expositiva deste escrito, polo que debe ser rexeitado, xa que segundo a zonificación ambiental do Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúase nunha zona non recomendada para a instalación de plantas 
eólicas.  

O impacto paisaxístico e a descontextualización do patrimonio cultural é inasumible. A afección paisaxística e visual 

para a vía histórica – cultural Camiño de Santiago prevese inasumible, xa que desde a altitude medida de 700 metros 

na que se ubican as liñas de aeroxeradores a vista alcanza non só ao Camiño Primitivo senón que tamén acada á 

propia cidade de Lugo. 

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 Picato. O proxecto da liña eléctrica de evacuación 

tramítase aos efectos da avaliación ambiental como un proxecto separado e independente. Este proxecto consiste 

na infraestrutura de evacuación dos futuros parques eólicos Picato 46,2 MW (promovido por Naturgy Renovables, 
S.L.U.) e Monte do Marco 6 MW (promovido por Aventoa, S.L.) obxecto dos seus respectivos proxectos e que contan 
con declaración de impacto ambiental (DIA) de datas 21.12.2018 e 30.03.2016 respectivamente. 

Asemade, de acordo coa documentación, a instalación tamén serviría nun futuro para a evacuación do parque eólico 
As Lúas, actualmente sen acceso á evacuación. 

Proxéctase unha liña de alta tensión (LAT) a 132 kV e a subestación asociada a esta. A liña terá orixe na futura 
subestación do parque eólico Picato (obxecto doutro proxecto) e finalizará na subestación Eirexe 132 kV na que 

evacuarán os tres parques eólicos anteriormente mencionados. O tendido terá unha lonxitude total de 13.999 
metros, sobre 51 apoios de celosía de aceiro fixados ao terreo mediante cimentacións de tipo prismáticas rectas ou 

monobloque en formigón en masa, con condutor tipo 94-AL 1/22-ST1A (LA-110) e cable de garda OPGW-92- AL3/28-
A20SA/ST-48 fo. 

A liña de evacuación afecta no tocante á distribución de especies protexidas recollidas no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas, clasificadas como vulnerables (V) ou en perigo de extinción (PE): Flora: Zygodon conoideus (PE) Narcissus 
cyclamineus (V) Fontinalis squamosa (V) Peixe/agnato: Gasterosteus gymnurus (V) Anfibios: Chioglossa lusitanica (V) 
Rana iberica (V) Aves: Milvus milvus (PE) Gallinago gallinago (PE1 ) Vanellus vanellus (PE1 ) Circus cyaneus (V) Circus 
pygargus (V) Scolopax rusticola (V1) Mamíferos: Myotis myotis (V) Rhinolopus hipposideros (V) Galemys pyrenaicus (V) 
(1 Poboación nidificante). 

No que atinxe a espazos protexidos e outras zonas ou elementos de interese ambiental, o lugar onde se localizan as 
instalacións está dentro dos límites da reserva da biosfera Terras do Miño, nas zonas de transición (apoios AP11 a AP31, 
AP34 e AP39 a AP47) e tampón (apoios AP01 a AP10, AP32 e AP33), tendo polo tanto a consideración de área protexida 
por instrumentos internacionais. O proxecto tamén se inclúe dentro das áreas prioritarias para avifauna ameazada e/ou 



zonas de protección da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión. Esta zona de protección abarca 5.146 metros da 
liña eléctrica, dende o apoio 1 ata o 20. No que respecta á paisaxe, de acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, o 
proxecto localízase na grande área paisaxística Chairas e Fosas Luguesas, na comarca paisaxística de Lugo. O miradoiro 
mais próximo é o de San Simón que se atopa a 2,8 km ao leste, e tamén nesa dirección a 1 km, o lugar de especial 
interese paisaxístico Val do Ferreira. En canto ao patrimonio cultural, segundo o Estudo de Impacto Cultural, no ámbito 
do proxecto foron identificados un total de 8 elementos: un xacemento arqueolóxico (mámoa de Gandoi), un elemento 
do patrimonio arquitectónico (capela de San Fiz de Ermo) e seis bens etnolóxicos (muíño da Pías do Foxoiro, muíño 1 e 
2 das Pías, muíño de Bertamil, muíño de Gondarén ou Vilela e caseto de Basadre). A 2 km ao sur da subestación Eirexe 
atópase o BIC Camiño de Santiago Francés e a 1,3 km ao norte do inicio da liña o Camiño Norte interior. 

No caso do proxecto da estación eólica Picato non se tiveron en conta os impactos sinérxicos, aditivos e/ou acumulados 
deste proxecto co proxecto da liña eléctrica de evacuación nin con outros proxectos eólicos próximos que comparten 
infraestruturas comúns como son os proxectos dos parques eólicos Monte do Marco e As Lúas. 

3.- No presente caso non se somete a exposición pública o proxecto da liña eléctrica de evacuación do proxecto eólico 
Picato.  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 do conxunto das infraestruturas do proxecto industrial. 

A inclusión dos efectos e impactos das instalacións de evacuación de enerxía e de conexión incrementarían 

considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo necesario valorar outras 
alternativas ou implementar novas medidas correctoras. 

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

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. 

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 Picato 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 Picato aos efectos paisaxísticos, de saúde e de benestar. 

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


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 Picato. As infraestruturas proxectadas 
afectan de forma severa ao bosquetes illados de frondosas e bosque de ribeira, que deberán manterse nun estado de 

conservación favorable e non proceder a súa afección irreversible ou eliminación. 

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

7.- A fragmentación excesiva dos hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolóxica e a necesaria 

permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, 

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

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

área de afección do proxecto. 

A densidade das infraestruturas eólicas 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 

Picato 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 Picato 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 Picato 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.  

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. 

As luces non só afectarán ao Camiño de Santiago senón tamén á propia cidade de Lugo. 

12.- O proxecto eólico Picato é incompatible coa finalidade das funcións da zona tampón da Reserva da Biosfera 
“Terras do Miño” na que se prevé a súa execución. A desestruturación dos chans polas actividades de explanación e 

remoción de terras para preparación de accesos, gabias, zonas de provisión e edificios de control, a compactación 

do chan polas actividades de tránsito de vehículos e demais maquinaria de construción e montaxe, do mesmo xeito 
que pola provisión de materiais de construción e restos de obra, a eliminación da cobertura vexetal (despexe e roza), 

que frea a erosión do chan, para realización dos viais e gabias. Intrinsecamente relacionado co impacto de ocupación 
do hábitat, os movementos de terra, cimentacións e accesos nun parque eólico, así como construcións, constitúen 

os efectos máis negativos e que inciden directivamente na perda da capacidade produtiva dos chans e contribuen 
aos procesos erosivos destes. 

Lugo, 7 de xaneiro de 2023 

 

 

Asdo.- _________________ 



 


