
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 

Rúa Fernández Ladreda, 43-5º 

36003 Pontevedra 

 

Asunto: Alegacións ao proxecto eólico Serra da Fracha, no municipio de Ponte Caldelas (Pontevedra) 

 

Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do proxecto eólico Serra da Fracha, por medio do presente escrito presenta as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- O PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO SERRA DA FRACHA AFECTA A ESPECIES CATALOGADAS COMO 

VULNERABLES E EN PERIGO DE EXTINCIÓN 

 

Código de la especie 6155 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N233 

Nombre de la especie 
Achondrostoma 
arcasii 

 

Código de la especie 1191 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 



Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Alytes obstetricans 

 

Código de la especie 1352 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Canis lupus 

 

Código de la especie 1088 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Cerambyx cerdo 

 

Código de la especie 1172 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Chioglossa lusitanica 

 

Código de la especie 1283 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Coronella austriaca 

 

Código de la especie 1194 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Discoglossus galganoi 

 

Código de la especie 6284 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Epidalea calamita 

 



Código de la especie 1046 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Gomphus graslinii 

 

Código de la especie 6929 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Hyla molleri 

 

Código de la especie 1259 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Lacerta schreiberi 

 

Código de la especie 1355 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Lutra lutra 

 

Código de la 

especie 
1036 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N233 

NOMBRE DE LA 
ESPECIE 

MACROMIA SPLENDENS EN 
PERIGO DE EXTINCIÓN 



 

Código de la especie 1029 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N233 

Nombre de la especie 
Margaritifera 

margaritifera 

 

Código de la especie 1221 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Mauremys leprosa 

 

Código de la especie 1358 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Mustela putorius 

 

Código de la especie 1862 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Narcissus cyclamineus 

 



Código de la especie 1041 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Oxygastra curtisii 

 

Código de la especie 6945 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Pelophylax perezi 

 

Código de la 

especie 
5296 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N233 

Nombre de la 

especie 

Pseudochondrostoma 

duriense 

 

Código de la especie 1216 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Rana iberica 

 

Código de la especie 1304 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE280N233 

Nombre de la 
especie 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

 

Código de la especie 1303 



Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N233 

Nombre de la especie 
Rhinolophus 
hipposideros 

 

Código de la especie 1849 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Ruscus aculeatus 

 

Código de la especie 1106 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Salmo salar 

 

Código de la especie 1174 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Triturus marmoratus 

 

Código de la especie 1409 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Sphagnum spp. 

 

 

SPHAGNUM SPP. 

Hábitat 



É un brión que crece sobre chans permanentemente húmidos, como poden ser prados hidromorfos, breixeiras 
higrófilas, turbeiras, etc., que, en xeral, son medios ácidos oligotrofos (pobres en nutrientes). 
Función 

Forma un substrato vexetal que axuda ao mantemento estrutural doutro tipo de vexetación, entre a que figuran 

moitas especies de carácter higrófilo; ademais, este substrato muscinal proporciona un reservorio de humidade en 

épocas máis secas. A superficie porosa do brión permite tamén a acumulación de grandes cantidades de minerais, 
os cales finalmente pasan a formar parte destes medios pobres en nutrientes. En xeral, estas funcións son 

desempeñadas por outros moitos brións do xénero Sphagnum (S. papillosum, S. auriculatum, S. compactum). 
Trátase de plantas con características fisiolóxicas e de crecemento capaces de modificar profundamente o 

substrato sobre o que se instalan. 
Nome común 
Sphagnum pylaisii 

Nome científico 
Sphagnum pylaisii 

Clase 
Brións 

Familia 
Sphagnidae 

Trátase dunha especie clave para os ecosistemas polo que debera manterse nun estado de conservación 
favorable e allea ás perturbacións das infraestruturas eólicas. 
 

Código de la especie A053 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Anas platyrhynchos 

 

Código de la especie A072 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Pernis apivorus 

 

Código de la especie A081 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Circus aeruginosus 

 

Código de la especie A087 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Buteo buteo 

 



Código de la especie A103 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Falco peregrinus 

 

Código de la especie A168 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Actitis hypoleucos 

 

Código de la especie A209 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Streptopelia decaocto 

 

Código de la especie A210 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Streptopelia turtur 

 

Código de la especie A213 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N233 

Nombre de la especie Tyto alba 

 

O proxecto industrial eólico afecta á escribenta das canaveiras, en perigo de extinción. Cómpre ter en conta que 

preto das infraestruturas existen humedais. 

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. 

 



 

Plan recuperación da Escribenta das canaveiras, zona de distribución potencial 

 

Lagoa a escasos metros das infraestruturas do proxecto eólico Serra da Fracha 

II.- INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO SERRA DA FRACHA: AFECCIÓN SEVERA A 

HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO 

 



 

Hábitats Directiva 2007-2012 

Código de la 
cuadrícula 

Código del 
Hábitat 

Prioritario Descripción español 

29TNG39  1130  NO  Estuarios.  

29TNG39  1320  NO  Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).  

29TNG39  3260  NO  Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y de Callitricho-Batrachion  

29TNG39  3270  NO  Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y 
de Bidention p.p.  

29TNG39  4020  * SÍ Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y 
Erica tetralix  

29TNG39  4030  NO  Brezales secos europeos.  

29TNG39  6220  * SÍ Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea  

29TNG39  6410  NO  Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-

limónicos (Molinion caeruleae)  

29TNG39  6420  NO  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion  

29TNG39  6430  NO  Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino.  

29TNG39  6510  NO  Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis).  

29TNG39  8220  NO  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

29TNG39  8230  NO  Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o 

del Sedo albi-Veronicion dillenii  

29TNG39  91E0  * SÍ Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

29TNG39  9230  NO  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica.  

 



 

Localización do aeroxerador AE 01 con afección severa a breixeiras húmedas atlánticas, hábitat de interés 

prioritario. 

Id. 64910 

Provincia Pontevedra 

Comunidad 

Autónoma 
Galicia 

Código habitat 302022 

Naturalidad 2 

Porcentaje 

habitat 
10% 

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 

Prioritario * 

Definición 

Brezales húmedos 
atlánticos de zona 
templadas de Erica ciliaris y 
Erica tetralix 

 

Localización do aeroxerador AE 01 con afección severa a breixeiras oromediterráneas endémicas con aliaga, hábitat 

de interés comunitario. Lémbrase a obriga normativa de manter os hábitats de interés comunitario nun estado de 

conservación favorable, o que resulta incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

Código habitat 309036 

Naturalidad 2 

Porcentaje 

habitat 
5% 

Alianza 

Ulici europaei-Cytision 

striati Rivas-Martínez, 
Báscones, T.E. Díaz, 
Fernández-González & Loidi 

1991 

Especies 
alianza 

Adenocarpus anisochilus 

subsp. anisochilus, Cytisus 
commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus 
subsp. striatus, Ulex 

europaeus. 

Nombre 
fitosociológico 

Xesteiras con tojos. 



Nombre 
genérico 

Escobonales 

Código UE 

habitat 
4090 

Prioritario Np 

Definición 
Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

 

Localización do aeroxerador AE 01 con afección severa a breixeiras secas europeas, hábitat de interés comunitario. 

Lémbrase a obriga normativa de manter os hábitats de interés comunitario nun estado de conservación favorable, 

o que resulta incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación. 

 

Id. 64910 

Provincia Pontevedra 

Comunidad 
Autónoma 

Galicia 

Código habitat 303049 

Naturalidad 2 

Porcentaje 

habitat 
70% 

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-xerófilo 
termo-mesotemplado 

galaico-portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Nombre 
genérico 

Brezal-tojales 

Código UE 

habitat 
4030 

Prioritario Np 

 

Localización do aeroxerador AE 02. Afección severa e irreversible para hábitats prioritarios e de interés comunitario. 



 

Localización do aeroxerador AE 01. Afección severa e irreversible para hábitats prioritarios e de interés comunitario. 

 

Localización da Torre metereolóxica. Afección severa e irreversible para hábitats prioritarios e de interés 

comunitario. 



 

Localización da Torre metereolóxica. Afección severa e irreversible para hábitats prioritarios e de interés 

comunitario. 

Id. 64910 

Provincia Pontevedra 

Comunidad 
Autónoma 

Galicia 

Código habitat 302022 

Naturalidad 2 

Porcentaje 

habitat 
10% 

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 

Prioritario * 

Definición 

Brezales húmedos 
atlánticos de zona 
templadas de Erica ciliaris y 
Erica tetralix 

 

Coordenadas centro de seccionamiento UTM Huso 29 ETRS89. Localización do Centro de Seccionamiento con 

afección severa e irreversible para hábitats prioritarios e de interés comunitario. 

O proxecto eólico afecta de forma severa á veiga do Río Covelo, á zona de policía de cauces e ao propio leito fluvial. 

Cómpre ter en conta que as obras realizaranse na chaira de inundación do río. Ademais verase afectado o cauce 

fluvial con identificación 983640007979. 

A corta de matogueira para as infraestruturas prevé a xeración de “illas biolóxicas”, a falla de permeabilidade entre 

os espazos naturais e a perda de biodiversidade. Cómpre ter en conta que na área de afección do proxecto xa existen 

outras infraestruturas como: 

- Liña de alta tensión entre o AE 1 (a 230 m) e o AE 2 (a 270 m). 

- Liña de alta tensión, a aproximadamente 570 m do AE 1 e 580 m do AE 2 . 

- liña de alta tensión entre Baltar e o proxecto eólico.  

- liña de media tensión a aproximadamente 2,4 qm do AE 1 E AE 2 (entre os núcleos do Sobreiro, A Aluncia e O Chan 

do Casal) ao leste. 

Cómpre ter en conta que as gabias de cableado afectan a máis de 1 quilómetro de matogueira. 

 

III.- INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO SERRA DA FRACHA: SOBRE ZONAS 

PROTEXIDAS DE AUGAS POTABLES E MASAS DE AUGA SOTERRADAS QUE SE SOLAPAN COA REDE NATURA 2000 

 



 

Cód. Masa de agua ES014MSBT014-001 

Nombre masa de 
agua 

O Morrazo - Pontevedra - 
Vigo - Baiona 

Superficie (km2) 714,6836 

Cód. Demarcación 

Hidrográfica 
ES014 

Demarcación 
Hidrográfica 

GALICIA-COSTA 

 

Cód. Masa de agua 
ES014MSBT014-
017 

Nombre masa de agua Interior Sur 

Superficie (km2) 897,4658 

Cód. Demarcación 

Hidrográfica 
ES014 

Demarcación Hidrográfica GALICIA-COSTA 

 



 

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 

 

Cód. 
Temático 

ES014MSBT014-001 

Esquema 
temático 

euProtectedAreaCode 

Nombre 
O Morrazo - Pontevedra - Vigo - 

Baiona 

Fecha de 

designación 
14/09/2012 

Tipo de zona drinkingWaterProtectionArea 

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


Nombre base 
legal 

Directive 2000/60/EC of the 
European Parliament 

Link base 

legal 
Ver link base legal 

Ámbito base 

legal 
european 

Superficie 
(km2) 

714,6836 

IV.- AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E PERMANENTE DURANTE A VIDA ÚTIL DA ESTACIÓN EÓLICA 

PARA OS ESPAZOS DA REDE NATURA 2000 

 

CÓDIGO ES1140014 

NOMBRE SERRA DO CANDO 

Administración 

competente 
Galicia 

Tipo B 

Ha. 5.484,41 

Plan de gestión Ver plan de gestión 

Nombre del plan de 

gestión 

Plan director de la Red 

Natura 2000 de Galicia 

 

Nombre Enseada de San Simón 

Administración 
competente 

Galicia 

Tipo B 

Ha. 2.230,09 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-25317.pdf


Plan de gestión Ver plan de gestión 

Nombre del plan de 
gestión 

Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia 

 

CÓDIGO ES1140002 

NOMBRE RÍO LÉREZ 

Administración 
competente 

Galicia 

Tipo B 

Ha. 150,32 

Plan de gestión Ver plan de gestión 

Nombre del plan de 
gestión 

Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia 

 

 
▪ AFECCIÓN SEVERA E PERMANENTE DURANTE A VIDA ÚTIL DA ESTACIÓN EÓLICA PARA AS FAMILIAS QUE 

VIVEN, RESIDEN E/OU TRABALLAN NOS NÚCLEOS DE: 

 

Baltar, Pintos, Sabarís,Valadares, San Pedro, O Pobo, Pedrouzo, Cerqueiro, O Outeiro, Bergunde, A Canicouva, O 

Sobreiro, O Chan do Casal, A Aluncia, Vilarchán, San Martiño de Xustáns, San Pedro de Tomeza, Sta. María de 
Tourón, Marcón, A Reigosa, Sta. Comba de Bértola, Ponte Caldelas…etc. 
 

O proxecto industrial afecta de forma severa e permanente a paisaxes simbólicas e identitarias como a Serra da 

Fracha, a Área Recreativa da Serra da Fracha, o Coto da Fragueira, o Coto do Lagarto, o Cume da Pena Londa de 

Pintos (491,8 metros), o Monte Lourado, o Quebradoiro…etc. 

▪ IMPACTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA E O BENESTAR DÁS FAMILIAS AFECTADAS. ÉXODO POBOACIONAL 

E O FENÓMENO DO RURAL BALEIRO. 

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

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

Os campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa, xerados tanto nas liñas de transporte, así 

como nos transformadores eléctricos instalados nas subestacións eléctricas, poderían causar enfermidades graves. 

Así o afirma o documento Efectos dos parques eólicos e instalacións eléctricas asociadas sobre a saúde, publicado 

o 22 de setembro por Alianza Enerxía e Territorio (IEMFA). Segundo este informe, a Organización Mundial da Saúde 

(OMS) concluíu en 2002 que os resultados experimentais existentes ata a data non confirmaban que a exposición a 

campos electromagnéticos xerados polos compoñentes de distribución e transformación de electricidade produza 

consecuencias graves para a saúde. Con todo, o avance da ciencia identifica algunhas lagoas que requiren 

investigacións independentes sobre o tema. De feito, a propia OMS non descarta actualmente que os campos 

electromagnéticos de baixa frecuencia xerados no transporte e nos procesos de transformación eléctrica deban 

considerarse como “posible  carcinógeno humano”. 

A relación directa entre a exposición a campos electromagnéticos e certas afeccións á saúde é unha afirmación da 

que cada vez hai menos dúbidas no mundo científico. Así o testemuñan diversos estudos, como o da Universidade 

de Oxford, que relaciona este tipo de contaminación con leucemia infantil ou o incremento de cancro infantil. Do 

mesmo xeito, a  IEMFA publicou en 2001 un informe e declaración de consenso científico sobre os riscos dos campos 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-25317.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-25317.pdf
https://aliente.org/efectos-eolica-salud


electromagnéticos. Debido a estes e outros moitos outros estudos, recomendouse limitar a exposición en base aos 

achados de risco de contraer enfermidades graves como leucemia, tumores cerebrais ou Alzheimer, entre outras. 

Neste punto xorde a necesidade de aplicar o Principio de Precaución. Segundo a Unión Europea, “pode 

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

identificados por unha avaliación científica e obxectiva, se dita avaliación non permite determinar o risco con 

suficiente certeza”. Este principio de cautela non opera cando existen datos terminantes sobre os riscos para 

a saúde e o medio ambiente. Nese momento deberán operar as medidas preventivas e correctoras. Este é un 

deses casos no que cabería invocar o principio de precaución ás autoridades, pola falta de información sobre 

a seguridade da inocuidade dos  megaproxectos que se estarían autorizando por toda a xeografía. 

A experiencia adquirida ao longo dos moitos anos de funcionamento dos parques  eólicos e da súa ampla e 

progresiva implantación, sacou á luz a aparición de patoloxías específicas nas persoas que viven na súa contorna. 

Estas patoloxías son producidas sobre todo polo ruído, a contaminación  lumínica, as ondas  sónicas de baixa 

frecuencia, as ondas electromagnéticas e outros, que actúan de maneira individual e  sinérgica, con efectos que se 

potencian en función da proximidade dos individuos ás instalacións, así como o tempo de exposición. 

Para empezar, o ruído é causante de diversas afeccións da saúde, xa que é o principal impacto dos aeroxeradores 

sobre as persoas. Por unha banda está o ruído  audible, que produce alteracións na calidade do soño mediante a 

súa interrupción obxectiva. Tamén produce xordeira,  acúfenos, vertixes, mareos,  cefaleas, hemicrania, depresión, 

ansiedade, irritabilidade e deterioración da calidade de vida. O ruído é máis  perturbador cando hai aeroxeradores 

próximos e poténciase coa velocidade do vento. Doutra banda, as turbinas producen ruído non  audible 

(infrasonidos, ultrasóns e ondas de baixa frecuencia por baixo de 20 Hz que son imposibles de oír para o oído 

humano) que tamén é prexudicial para a saúde. Estes sons propáganse a quilómetros, atravesando os muros das 

vivendas e poden causar  fibrilación auricular, dores de cabeza, pesadelos nocturnos, irritabilidade, neurose… 

Por outra banda, a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro incluíu os campos electromagnéticos de 

baixa frecuencia xerados polas liñas eléctricas e infraestruturas asociadas como posible axente canceríxeno. 

Entidades científicas e a normativa de varios países europeos e anglosaxóns establecen 0,2 μ T  como valor límite 

de  inmisión dos campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baixa e 0,5  KVM de campo eléctrico. 

Hai outro aspecto que tamén inflúe na calidade de vida dos habitantes nas áreas  próximas aos parques eólicos. A 

rotación das aspas dos aeroxeradores pode crear  oscilacións nos sinais electromagnéticos utilizados para a 

comunicación. As turbinas crean unha zona escura para as transmisións detectadas nun radio de 10 quilómetros 

de distancia desde as turbinas, se estas instálanse entre un  transmisor e o receptor. 

 

▪ AFECCIÓN SEVERA E PERMANENTE DURANTE A VIDA ÚTIL DA ESTACIÓN EÓLICA PARA AS ÁREAS DE 

ESPECIAL INTERÉS PAIAXÍSTICO (AEIP) E ESPAZOS CATALOGADOS DO POL 



 

Serra da Fracha, parcela con Referencia catastral36043A051000010000JB      

Localización LG BALTAR-XUSTANS Polígono 51 Parcela 1 BALTAR. 36827 PONTE CALDELAS (PONTEVEDRA) 

 

1. AEIP_08_12 Serra do Cando 

2. AEIP_08_11 Val do alto Almofrei 

3. AEIP_08_15 Serra do Suído 

4. AEIP_08_14 Río Oitavén 

5. AEIP_08_16 Río Barragán 

6. AEIP_08_17 Traspielas 

7. AEIP_08_23 San Xusto-Río Lérez 

Cómpre ter en conta que moitos destes espazos catalogados xa sofren as consecuencias derivadas dunha 

concentración excesiva de aeroxeradores coa conseguinte perda da funcionalidade paisaxística obxecto de 

protección, como é o caso da Serra do Cando, a Serra do Suído, o Val do Alto Almofrei…etc. 

Espazos de Interés Paisaxístico do POL 

1. Alto da Cabaleira 

2. Illa de Tambo 



3. Cantís da Cova 

 

O círculo amarelo indica a localización da plataforma dun aeroxerador. A visibilidade é alta. A afección paisaxística 

resulta severa e crítica. 

 

O círculo amarelo indica a localización da plataforma dun aeroxerador. A visibilidade é alta e moi alta a miradoiros, 

sendeiros e camiños.  

▪ AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA PARA A REDE DE MIRADOIROS, RUTAS E SENDEIROS 



 

1. Miradoiro de Coto Agudo 

2. Miradoiro Rega Pereira – Parque forestal da Serra da Fracha 

3. Área Couto das Forcadas, Canicouva, Parque Forestal da Fracha 

4. Mirador de O Sagrado Corazón 

5. Mirador da Fracha 

6. Mirador de San Cibrán 

7. Mirador sobre o río Almofrei 

8. Miradoiro de A Caeira 

9. Monte Sisalto 

10. Castelo de Soutomaior 

11. Pena Aranda 

12. Lagoa de Castiñeiras 

13. Miradoiros do Morrazo – Cotorredondo 

14. Monte da Peneda 

15. Alto da Cabaleira 

16. A Soldada 

 

1. GR 94 Rural de Galicia 

2. PR-G 107 Sendeiro de Pedra Miranda 



3. GR 58 Sendeiro das Greas 

4. Ruta de Camelia Galicia, Tramo 4 

 

▪ AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E PERMANENTE PARA O PATRIMONIO CULTURAL. 

DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

 

1. Gravado rupestre "Tomada de Martínez. Mato dos couselos. Pedra dos couselos" 

2. Gravado rupestre "Rañadoiro. Chandas das Cruces" 

3. Pazo de San Ramón en Tourón 

4. Pazo da Parda 

5. igrexa de Xustáns 

6. igrexa Taboadelo 

7. igrexa Tomeza 

8. igrexa Marcón 

9. igrexa Borela 

10. igrexa Almofrei 

11. igrexa A Ínsua 

12. igrexa A Canicouva 

13. igrexa Sta. Comba de Bértola 

14. Figueirido 

15. Ponte Sampaio 

16. Castelo de Soutomaior 

17. igrexa Tourón 

18. igrexa Ponte Caldelas 

19. Gravado rupestre "Monte da peneda" 

 

Tanto o vial de acceso á principal, como a gabia prevista para o aloxamento das liñas eléctricas discorre paralela a 

este, se solapan ao longo de aproximadamente 130 metros, con de o contorno de protección (radio 200m.) do 

“Petróglifo dá Raña”, incluído no Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia co código GA36043055. 

 



 

Afección visual e paisaxística severa e persistente ao parque forestal da Fracha 

 

Afección visual e paisaxística severa e persistente á Área arqueolóxica de Tourón 



 

Descontextualización do patrimonio cultural e creación de Feísmo paisaxístico, tendo en conta a altura dos dous 

aeroxeradores de 180 metros 

 

Afección visual e paisaxística severa e persistente á Área arqueolóxica de Tourón 



 

Afección severa e persistente durante a vida útil do proxecto eólico para o Miradoiro da Fracha. Xeración de 

Feísmo paisaxístico e perda da funcionalidade paisaxística deste 

 

Parque forestal da Fracha 



 

Mirador da Fracha 

 

Parque forestal da Fracha 



 

Desde A Fracha, vistas de Arcade e Ponte Sampaio. Mirador do Coto das Forcadas. O proxecto industrial eólico 

afecta de forma severa e permanente á Rede de Miradores da entorna. Perda da funcionalidade paisaxística 

destes 

 

Desde A Fracha, vistas da Ría de Pontevedra e Sampaio. O proxecto industrial eólico afecta de forma severa e 

permanente á Rede de Miradores da entorna. Perda da funcionalidade paisaxística destes 



 

Vistas actuáis do Mirador da Legua da Chan e da Fracha 

 

Desde a Fracha, vistas da Ría de Vigo 

O proxecto eólico resulta incompatible cos valores paisaxísticos actuáis. 

 

V.- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO SERRA DA FRACHA E DAS 

INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN E CONEXIÓN 

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

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

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

Euskadi, 153 MW e Cataluña 1271 MW. 



En canto aos parques eólicos en tramitación, mentras que Galicia ten arestora 300,  Madrid non ten ningún, 

Euskadi ten 12 e Cataluña, 8. 

 

VI.- O PROXECTO EÓLICO SERRA DA FRACHA PREVÉ O SEU DESARROLLO EN ZONAS SENSIBLES ONDE 

PREDOMINAN OS RECURSOS HÍDRICOS, OS HUMIDAIS OU BRAÑAS, O PATRIMONIO CULTURAL, A 

PAISAXE…ETC. INCOMPATIBILIDADE DO PROXECTO INDUSTRIAL COS VALORES NATURAIS, PAISAXÍSTICOS E 

CULTURAIS DA ÁREA DE AFECCIÓN 

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”. 

VII.- PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA O LOBO E PARA A VIABILIDADE DA ESPECIE DERIVADOS DO PROXECTO 

EÓLICO SERRA DA FRACHA E DEMAIS INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS (OBXECTO DOUTROS PROXECTOS 



INDEPENDENTES E NON SOMETIDAS Á PRESENTE AVALIACIÓN AMBIENTAL). AFECCIÓN AOS SEUS PUNTOS DE 

ENCAME E PUNTOS DE ENCONTRO LOBEIROS 

 

O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. A primeira alude directamente 

a puntos de encontro lobeiros e resultan afectados pola liña de evacuación. Falla de avaliación por parte da 

promotora. Pero esta avaliación deberá ser previa á ubicación das instalacións do proxecto e avaliar os seus 

impactos sinérxicos e acumulados coa totalidade de parques e infraestruturas de evacuación xa instaladas e 

aprobadas e pendentes de execución na mesma área xeográfica. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e 

a ocupación do terreo ten impactos significativos para a especie. Polo tanto, antes de escoller o emprazamento do 

proxecto xa se debera  prever estes puntos de encame e de encontros lobeiros. O proxecto tal e como se presenta 

no documento de inicio prevé a eliminación destes puntos de encontro e encame causando prexuizos irreversibles 

para a especie. Non se seguiron os criterios dos expertos que indican:  

“• Na fase de planificación dun novo proxecto consúltense as fontes dispoñibles acerca da presenza de mandas de 

lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os requirimentos da especie e o que se coñece do efecto das 

infraestruturas industrais sobre os lobos, poden minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este cánido, 

modificando a disposición das infraestruturas e alonxando estas dos puntos de encame e puntos de encontro das 

manadas de lobos.  

• É conveniente que durante a planificación dun proxecto industrial identifíquense as principais manchas de 

vexetación arbustiva e evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.  

A totalidade das infraestruturas industriais fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos significativos 

para unha especie de marcado carácter territorial.  

O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado en 

Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna estritamente 

protexidas”, constando as prohibicións correspondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o seu valor a tres 

características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a concepción da lista 9 única de especies e a incorporación 

da política conservacionista na planificación económica.  

O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as especies 

amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo que en caso de 

non ter dita consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións derivadas do Convenio de 

Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha especie protexida e de interese 

comunitario como o Lobo.  

VIII. - PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS 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 do parque eólico proxectado alteraría 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 do parque eólico proxectado 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. 

IX.- 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 XEOGRÁFICASE 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", tal como apostílase no 

preámbulo daquela norma básica. 

X.- 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 caso do proxecto industrial eólico Serra da Fracha 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. 

XI.- 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.- Debérase informar desfavorablemente o estudo de impacto ambiental presentado pola mercantil promotora e 

proceder ao  rexeitamento da solicitude de autorización administrativa previa, da autorización administrativa de 
construción, do estudo de impacto ambiental (EsIA) e do proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto eólico 

Serra da Fracha e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais, paisaxísticos e 
culturais presentes na área de afección do proxecto e a falla de licencia social. 

A afección visual e paisaxística prevese severa e persistente durante a vida útil da estación eólica. Non só afectará 
á paisaxes protexidas, a rede de miradoiros e a sendeiros  coa conseguinte perda da funcionalidade paisaxística, 

senón que afectará á Rede Natura 2000 (ZEC, ZEPA, e á necesaria coherencia desta presentando unha paisaxe 
fragmentada coa conseguinte perda de biodiversidade e a xeración de “illas biolóxicas” carentes da suficiente 



permeabilidade para garantir a necesaria conectividae ecolóxica entre espazos de alto valor natural. Ademais 
produce a descontextualización do patrimonio cultural e arqueolóxico. 
Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica dos 

proxectos 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 comportamiento ao modificar os seus ritmos circadianos, chegando a 

desorientar ás aves e certos anfibios nos seus procesos migratorios. 
 
2.- Por outra banda non se permite o acceso ao público da documentación ambiental do proxecto da Liña eléctrica 

de evacuación do proxecto do parque eólico Serra da Fracha, xa que logo, o seu contido e non foi obxecto de 
exposición pública. 

3.-  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 existe un rexeitamento social ao proxecto eólico Serra da Fracha e a súa 
infraestrutura asociada de evacuación 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 unilateralmente 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 

4.- Abran un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o público poidan 

participar na localización do proxecto eólico Serra da Fracha e a súa solución común de evacuación e conexión aos 
efectos paisaxísticos. 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. 

5.- Permitan o acceso público á documentación ambiental do proxecto da liña de evacuación do proxecto eólico 

Serra da Fracha, e non se puido ter acceso a esta para a redacción das alegacións. Examinado o enlace de 
Transparencia da Vicepresidencia e Consellería de Economía, Industria e Innovación: 

http://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion resulta imposible acceder á 
documentación ambiental deste proxecto. 

6.-  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. 

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777
https://aliente.org/efectos-eolica-salud
http://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion


Téñase en conta que a Lei de Montes de Galicia na súa exposición de motivos ou preámbulo referencia a 

importancia dos montes da Comarca de Bergantiños. 

O proxecto  elimina 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 varios “vieiros a acondicionar” do proxecto desempeñan arestora unha función ambiental 

como carreiros e corredores ecolóxicos, esenciais estes para o intercambio xenético e o fluxo das especies. 

Ademais tanto o proxecto do parque eólicos en tramitación como da súa respectiva liña eléctrica de evacuación 

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

de enerxía e de conexión incrementarían considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EIA, facendo 

necesario valorar outras alternativas. 

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 como especie 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. 

8.-Non se debera dividir de forma artificiosa os proxectos co fin de diluir os impactos ambientais do conxunto e 
facilitar e axilizar a súa tramitación administrativa. 

Deberan someter a exposición pública a documentación ambiental dos proxectos eólicos no seu conxunto, incluida 

a liña de evacuación e demais infraestruturas asociadas de conexión, para non diluir ou reducir os impactos do 
conxunto e así facilitar a participación da cidadanía na análise dos impactos globais do conxunto, sobre todo de 
cara a analizar o impacto paisaxístico e garantir a existencia de corredores ecolóxicos. 

A 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. 

9.- Existe tamen unha particular afección a fauna vulnerable como a Ra iberica, a Hyla arbórea, a Ra temporaria, e 

a Chioglossa lusitánica e a diversas especies de libélulas entre elas a Macromia Splendens, en perigo de 
extinción. Todas estas especies están ligadas en maior ou medida á auga, polo que é moi probable atopalas por 
situarse os aeroxeradores en paraxes higrófilas. Cómpre lembrar a particular afección do proxecto a especie chave 

dos ecosistemas como  Sphagnum spp ou “fibra de turbeira”, que pode reter grandes cantidades de auga no seu 

interior. Debera terse en conta a afección a hábitats turbosos e a afección a especies en perigo de extinción como a 

escribenta das canaveiras. A alteración e afección destes hábitats incide directa e indirectamente no estado de 
conservación da especie. 

As  instalacións e infraestruturas eólicas eliminan hábitats prioritarios e de interés comunitario,  eliminan o humus 
e degradan o chan, que como recurso non renovable e finito debera ser preservado.  

Advírteselle da obriga legal de manter os hábitats de interés comunitario nun estado de conservación 

favorable. E no presente caso non sería así, posto que a eliminación destes produce unha afección 

irreversible. Existe unha afección severa e irreversible para os recursos hídricos, para os humedais, para a 
necesaria conectividade ecolóxica e para as masas arbóreas autóctonas ou ancient wood galego e o bosque de 

ribeira. Ademais o proxecto da estación eólica está sobredimensionado e non se xustifican os prexuizos para o 
medio natural. 

O trámite ambiental levado a cabo na tramitación destes procedementos 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 ao non ter en conta 

os humedais referidos. 



Non se determina o índice de fragmentación dos ecosistemas e polo tanto non se puido establecer o grao de  
conectividade/criticidade, polo que tampouco se pode garantir a conectividade ecolóxica dos ecosistemas 
afectados pola liña de evacuación e o proxecto do parque eólico Serra da Fracha.  

9.- Teñan moi en conta o artigo 4 da Lei 43/2003, que indica: 

“Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. 

Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de 
recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, 

entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la 
diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje. 

El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las 
Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado 
aprovechamiento”. 

O proxecto obvia a importancia do parque forestal da Serra da Fracha. 

 

Ponte Caldelas, 24 de marzo de 2023 

 

 

Asdo.- _____________________ 

 

 

 

 

 

 


