
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

Avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º 

36071 Pontevedra 

 

Asunto: Alegacións á RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete 

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

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

proxecto do parque eólico Zudreiro, emprazado nos concellos de Moraña e Campo Lameiro da provincia de 

Pontevedra (expediente IN408A 2019/45), DOG Núm. 45, de 6 de marzo de 2023. 

 

Don/Dona _________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 
________________________________________________________________, municipio de _______________, 
provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista da RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete á 

información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de 
construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) 

do proxecto do parque eólico Zudreiro, emprazado nos concellos de Moraña e Campo Lameiro da provincia de 

Pontevedra (expediente IN408A 2019/45), DOG Núm. 45, de 6 de marzo de 2023, por medio do presente escrito 
realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

I.- A AVALIACIÓN AMBIENTAL DEBERA COMPRENDER A TOTALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EÓLICAS DO 

CLÚSTER EMPRESARIAL E NON SÓ O PROXECTO EÓLICO ZUDREIRO 

Preséntanse a exposición pública os proxectos independentes tramitados de forma separada e con estudos de 

avaliación ambiental independentes e fragmentados, cando na realidade trátase dun macroproxecto industrial 

eólico a instalar nunha área xeográfica concreta e impulsado por un clúster de empresas. 

Por outra banda o estudo de avaliación ambiental non inclúe a liña eléctrica de evacuación, cando deberá 

abranguer o conxunto das instalacións. 

Así indícase que o centro de seccionamento e control do parque estará constituído por un edificio onde se recollerá 

a enerxía procedente do devandito parque. Deste sairá unha liña de evacuación ata a subestación Anduriña 30/132 

kV (ambas non obxecto deste expediente).  

A evacuación da enerxía producida no parque efectuarase a través dunha liña que será obxecto doutro 

expediente, polo que se substrae da participación pública a avaliación dos impactos ambientais do conxunto das 

instalacións. 

O parque eólico Zudreiro pretende evacuar a enerxía producida nas súas instalacións a través dunha liña aérea de 

alta tensión de 30 kv ata a SET Anduriña 30/132 kv. Esta evacuación tramítase a través do proxecto independente 

denominado “Solución de evacuación conxunta dos PPEE Zudreiro e Anduriña”. A SET 132/220 kV do PE Coto 

Augado actuará como colectora da enerxía producida por estes parques, ademais da producida no parque eólico 

Monte de Pé. O punto de conexión final é a SET Tomeza 220 pertencente a REE. 

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

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

distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica. 



Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica. 

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

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

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

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

resultan imprescindibles para a viabilidade e desenvolvemento dos parques eólicos debido ao cal se deben 

analizar pormenorizadamente os efectos e impactos de todas as liñas de evacuación. 

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

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

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

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

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. 

 

 

III.- SATURACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS NA ÁREA XEOGRÁFICA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO 

EÓLICO ZUDREIRO 

Proxectos en tramitación impulsados polo grupo empresarial Capital Energy 

 
  

 

                                              PE Zudreiro   PE Anduriña      PE Rula       PE Monte do Pé PE Aguado 

Nº de Aeroxeneradores 5 9 11 4 6 

Potencia (MW) 4,6 

MW 

4,6 MW 5 MW 4,5 MW 4 MW 

Altura de buxa 120 m 120 m 127,5 m 127,5 m 121 m 

Diámetro de rotor 160 m 155 m 145 m 145 m 158 m 

Distancia mín. P.E. Anduriña 1,6 qm - 6,6 Km 10,8 qm 9,2 qm 

Potencia nominal (MW) 23 MW 41,4 MW 55 MW 18MW 24MW 



 

Enercon Modelo 

Aeroxenerador E160 EP5 4,6 

MW 

 

Nordex N155 

4,6MW 

Siemens 

Gamesa 

SG 5.0- 

145 

 

GAMESA 

SIEMENS SG 

4.5 145 

 
GE158 4 

MW 121 HH 

 
 

Proxectos eólicos doutros promotores 

 

P.E Acibal P.E. Coto do P.E Dos Cotos P.E Monte 

 
 
 

 

 

 
 
 
O clúster empresarial prevé para aforrar custos realizar unha evacuación compartida dos seguintes proxectos. Non 

obstante non se plantexa a realización dun estudo de avaliación ambiental conxunto da totalidade das 
infraestruturas para avaliar a totalidade dos impactos derivados do macroproxecto industrial que prevé 

desarrollar: 
- LMT 30 kV SE P.E. Zudreiro-SET PE Anduriña (3,3 qm).  

Esta liña partiría desde o centro de seccionamiento do parque eólico de Zudreiro ata a subestación do parque eólico 

de Anduriña. 

- LAT 132 kV SET PE Anduriña- SEC PE Coto Augado (12,6 qm).  

Estoutra liña levaría a enerxía producida nos parques de Zudreiro e Anduriña ata a subestación do parque eólico 

Coto Augado, funcionando esta como subestación colectora do nó.  

- LAMT 30 kV SE Monte do Pé-SEC Coto Augado (3,1 qm). Esta liña evacuaría a enerxía xerada no parque eólico de 

Monte do Pé ata a subestación colectora do P.E. Coto Augado.  

- LAT 132 kV PE Rula-SEC Coto Augado (10,6 qm). Esta liña evacuaría a enerxía xerada no parque eólico Rula ata a 

subestación colectora do P.E. Coto Augado.  

- LAT 220 kV SEC Coto Augado - SET Tomeza (11,5 qm). Mediante esta liña de alta tensión de 220 kV, obxecto dun 

proxecto independente, evacuarase a enerxía producida polos parques eólicos Zudreiro, Anduriña, Monte do  

Pé, Rula e Coto  Augado ata a SET Tomeza 220 kV, propiedade de REE e punto de conexión á rede de transporte.

 Carballal  do Ceo 

Nº de Aeroxeneradores 4 5 10 3 

Potencia (MW) 4,7 MW  3 MW 850 kW 

Altura da buxa 119 m 105 m 120 m 58 m 

Diámetro de rotor 155 m 150 m 160 m 55 m 

Distancia mín. 1,5 Km 11,7 Km 5,3 Km 16,6 Km 

Potencia nominal (MW) 18,8 MW  23 MW 2,55 MW 

 



No presente caso frústrase a finalidade da avaliación ambiental de proxectos. Coa división das avaliacións 

ambientais dos distintos proxectos dilúense os impactos ambientais do conxunto e o medio ambiente queda 

desprotexido. 

A Comisión Económica de Nacións Unidas para Europa adoptou en Aarhus (Dinamarca) o 25 de xuño de 1998 a 

Convención sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

temas ambientais, coñecido como Convenio de Aarhus  que entrou en vigor o 30 de outubro de 2001. 

O seu obxectivo principal é o de contribuír a protexer o dereito de cada persoa, das xeracións presentes e futuras, 

a vivir nun medio ambiente que permita garantir a súa saúde e o seu benestar, e a garantir os dereitos de acceso á 

información sobre o medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en 

materia ambiental. 

En España  foi ratificado o 29 de decembro de 2004, e entrou en vigor o 29 de marzo de 2005. 

O Convenio de Aarhus promove unha serie de mecanismos para garantir a participación nos asuntos ambientais, 

esixindo a remoción dos obstáculos que a dificulten. Ademais ten as seguintes características: 

       -  É fonte directa de dereito interno e directamente aplicable. 

       -  Supón obrigacións por se mesmo, recoñece e regula dereitos para as persoas, e debe ser respectado por todos 

os órganos do Estado incluídos os xudiciais 

       -  Ten un valor xerárquico superior á lei, pero non á Constitución. 

       -  Recoñece o importante papel que as organizacións non gobernamentais e o sector privado poden desempeñar 

na protección do medio ambiente. 

      -  Alenta ao público en xeral a estar atento ás decisións que inciden no medio ambiente e no desenvolvemento 

sostible, e a participar nesas decisións. 

      -  Impón ás autoridades públicas unha serie de obrigacións para facilitar esta participación que se promove. 

      -  Obriga aos Estados parte a informar do seu cumprimento mediante a presentación o Informe Nacional de 

Cumprimento, que se baseará no formulario establecido na Decisión I/8 e que consiste nunha exhaustiva revisión 

do cumprimento parágrafo a parágrafo de todos os artigos do Convenio. Posteriormente o Comité de cumprimento 

elaborou un documento de orientación sobre os requisitos para a elaboración do informe. 

A importancia do Convenio é que recoñece e regula os dereitos que constitúen os tres piares sobre os que se asenta 

a democracia participativa: 

       -  o dereito de acceso  á información ambiental 

       -  o dereito á participación pública no proceso de toma de decisións sobre o medio ambiente ou con efecto no 

mesmo  

       -  o dereito de acceso á xustiza. 

Para conseguir estes obxectivos, o Convenio de Aarhus parte das seguintes consideracións e recoñecementos: 

       -  Toda persoa ten o dereito para vivir nun medio ambiente que lle permita garantir a súa saúde e o seu benestar, 

e o deber, tanto individualmente como en asociación con outros, de protexer e mellorar o medio ambiente en 

interese das xeracións presentes e futuras. 

       -  Para poder estar en condicións de facer valer este dereito e cumprir con ese deber, os cidadáns deben ter 

acceso á información, estar facultados para participar na toma de decisións e ter acceso á xustiza en asuntos 

ambientais. 



       -  Un mellor acceso á información e unha maior participación do público na toma de decisións permiten tomar 

mellores decisións e aplicalas máis eficazmente, contribúen a sensibilizar ao público respecto dos problemas 

ambientais e  danlle a posibilidade de expresar as súas preocupacións. 

Non presente caso a información ambiental presentouse fragmentada en proxectos independentes ou divididos 

artificiosamente, o que impide ao público a valoración conxunta e global da mesma e por tanto dos impactos 

ambientais sinérxicos, aditivos e/ou acumulados e por outra banda, non se permitiu a participación efectiva na 

toma de decisións sobre o medio ambiente afectado polo proxecto industrial. 

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

considerablemente a magnitude dos impactos detectados no EsIA, 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. 

▪ OUTRAS INFRAESTRUTURAS NOS MUNICIOS DE MORAÑA E CAMPO LAMEIRO 

  

NOME DO PROXECTO PROMOTOR CONCELLO 

1. Liña de alta tensión a 66kV dende a 

subestación de Tibo ata a subestación 

de San Jorge 

Unión Fenosa 

Distribución, S.A. 

Portas; Moraña; Campo Lameiro; Barro; Caldas 

de Reis; Cerdedo-Cotobade 

2. Liña de alta tensión a 66 kV de 

evacuación do parque eólico Acibal 
Norvento, S.L.U. Moraña 

3. Liña de alta tensión a 66/220 kV dende a 

subestación do parque eólico Pico 

Touriñán ata a subestación de Tibo 

Greenalia Wind Power 

Touriñán SLU, Wind 

Premier Rosa Dos 

Ventos SLU, Naturgy 

Renovables SLU e 

Norvento SLU (Antes 

de Enel Green Power 

España SL) 

Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade; Estrada, A; 

Portas; Moraña; Caldas de Reis 

4. Parque eólico Acibal (retramitación) Norvento, S.L.U. Barro; Campo Lameiro; Moraña 

5. APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 

DE ATALAYA, EN EL RIO LÉREZ 

GALAICA DE ENERGIAS 

RENOVABLES S.A. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

6. APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 

DE CUTIÁN (PONTEVEDRA) RIO LÉREZ. 

HIDROELÉCTRICA DE 

COTOBADE S.L. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

7. APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 

DE PARADA, EN EL RIO LÉREZ 

GALAICA DE ENERGIAS 

RENOVABLES S.A. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

8. MODIFICACIÓN DE LAS 

CARACTERISTICAS DE LA CONCESIÓN DE 

UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL RIO LÉREZ: -Salto de 

Anllo (Salto 1+2) -Salto de Arroibar 

(Salto 3+4) -Salto de San Xusto (Salto 

5+6) 

Enel Green Power 

España, S.A. (Antes de 

UNIÓN ELÉCTRICA 

FENOSA, S.A.) 

Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 

9. Parque eólico Pico Touriñán 

Enel Green Power 

España, S.L. (Antes de 

Eólicos Touriñán, S.A.) 

Cerdedo-Cotobade; Estrada, A; Campo Lameiro 

10. Parque eólico Porto Vidros 
Naturgy Renovables, 

S.L.U. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade 



11. Parque eólico Campo das Rosas 
Naturgy Renovables, 

S.L.U. 
Campo Lameiro; Cerdedo-Cotobade; Estrada, A 

12. Parque eólico Touriñán III-2 

(retramitación) 

Greenalia Wind Power 

Touriñán, S.L.U. 
Campo Lameiro; Cuntis; Estrada, A 

 

IV.- AFECCIÓN SEVERA AOS NÚCLEOS E ÁS FAMILIAS QUE VIVEN, RESIDEN E TRABALLAN NELES 

O proxecto eólico prevé o seu desarrollo nas cimas dos montes "Acibal de AmiI”, “Arriba, Presa e Costa da Pena”, 

“Casiñas e Paraguda”, “Casiñas e Albatúnez”, “Freira e Albatúnez”, “As Rosas de RendaI”, “Outeiro Grande”, “Porto 

do Curro”, “Outeiro da Xesta”, “Campo dos Osos”, “Bustarangas”, “Outeiro Redondo”, “Gran posada” e “O 

Zudreiro”, nos límites administrativos de Moraña e Campo Lameiro. 

Existen núcleos moi afectados polos impactos visuais e paisaxísticos dos 

aeroxeradores. Estes impactos prevense severos e persistentes durante a vida útil das 

infraestruturas eólicas 

 

Aerogenerador Núcleo cercano Distancia (m) 

ZU01 FRAGA 822,50 

ZU02 A PEDRADO 975,25 

ZU03 O CASTRIÑO -TORRE DE ABAIXO-OUTEIRO-CARTAMIL 541,22 

ZU04 FRAGA 863,54 

ZU05 O CASTRIÑO-TORRE DE ABAIXO-OUTEIRO-CARTAMIL 689,11 

 
 

- A Costa de Abaixo 
- A Costa de Arriba 

- A Laxe 
- Liñariños 

- Moraña 

- O Castriño 
- Pazo da Buzaca 

- Piñeiro 
- Rebón de Arriba 

- Reboredo 

- Ricoir 
- Soar 

- Torre de Arriba 
- Torre do Medio 

 

 



 

Núcleos afectados polo proxecto industrial eólico Zudreiro. A afección visual e paisaxística é severa 

V.- AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E PERSISTENTE PARA A REDE NATURA 2000. AFECCIÓN SEVERA 

Á NECESARIA COHERENCIA DESTA 

 

Localización do aeroxerador ZU01 

Código del espacio ES114015 

Nombre del 

espacio 
Río Lérez 

Figura de 
protección 

Zona de Especial 
Protección de los Valores 

Naturales 

Superficie oficial 
(ha) 

150,22 

Año de declaración 2004 



Administración 
competente 

Galicia 

 

VI.- A INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO EÓLICO ZUDREIRO: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA SENSIBILIDADE 

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

As infraestruturas do proxecto eólico Zudreiro 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 

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

ambiental. 

 

Localización do aeroxerador ZU02. Zona de máxima sensibilidade ambiental pola proximidade aos núcleos e non 

recomendada para a instalación da enerxía eólica 



 

Localización do aeroxerador ZU03 Zona de máxima sensibilidade ambiental pola proximidade aos núcleos e non 

recomendada para a instalación da enerxía eólica 

 

Localización do aeroxerador ZU04 Zona de máxima sensibilidade ambiental pola proximidade aos núcleos e non 

recomendada para a instalación da enerxía eólica 



 

Localización do aeroxerador ZU05. Zona de máxima sensibilidade ambiental pola proximidade aos núcleos e non 

recomendada para a instalación da enerxía eólica 

 

Localización do Centro de seccionamento (CS). Zona de máxima sensibilidade ambiental pola proximidade aos 

núcleos e non recomendada para a instalación da enerxía eólica 



 

Localización da Torre de medición. Zona de máxima sensibilidade ambiental pola proximidade aos núcleos e non 

recomendada para a instalación da enerxía eólica 

VI.- A INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO EÓLICO ZUDREIRO: SOBRE ZONAS PROTEXIDAS DE AUGAS 

POTABLES E MASAS DE AUGA SOTERRADAS 

 

Cód. 
Temático 

ES014MSBT014-002 

Esquema 

temático 
euProtectedAreaCode 

Nombre Caldas - O Salnes 

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) 
388,1969 

 

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. Masa de agua 
ES014MSBT014-
002 

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


Nombre masa de agua Caldas - O Salnes 

Superficie (km2) 388,1969 

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 

 

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

 

Hábitats Directiva  

Código de la 
cuadrícula 

Código del 
Hábitat 

Prioritario Descripción español 

29TNH30  1130  NO  Estuarios.  

29TNH30  3260  NO  Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion  

29TNH30  3270  NO  Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri 
p.p. y de Bidention p.p.  

29TNH30  4020  * SÍ Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris 
y Erica tetralix  

29TNH30  4030  NO  Brezales secos europeos.  



29TNH30  6220  * SÍ Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea  

29TNH30  6410  NO  Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 
arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  

29TNH30  6430  NO  Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los 

pisos montano a alpino.  

29TNH30  6510  NO  Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis).  

29TNH30  8220  NO  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

29TNH30  8230  NO  Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion 
o del Sedo albi-Veronicion dillenii  

29TNH30  91E0  * SÍ Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

29TNH30  9230  NO  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica.  

 

 

Localización do aeroxerador ZU03 sobre hábitats de interés comunitario. Os hábitats de interés comunitario deben 

manterse nun estado de conservación favorable, o que resulta incompatible coa súa afección irreversible ou 

eliminación. 

Id. 57485 

Provincia Pontevedra 

Comunidad 

Autónoma 
Galicia 

Código habitat 303049 

Naturalidad 1 

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 

Definición Brezales secos europeos 

 

 

Localización do ZU04 sobre hábitats de interés comunitario. Os hábitats de interés comunitario deben manterse 

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



 

Localización do ZU05 sobre hábitats de interés comunitario. Os hábitats de interés comunitario deben manterse 

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

 

Localización da Torre de medición sobre hábitats de interés comunitario. Os hábitats de interés comunitario 

deben manterse nun estado de conservación favorable, o que resulta incompatible coa súa afección irreversible 

ou eliminación. 



 

Localización do Centro de seccionamento (CS) con afección a hábitats prioritarios e de interés comunitario. 

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

 

Código de la especie A110 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Alectoris rufa 

 

Código de la especie A209 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Streptopelia decaocto 

 



Código de la especie A210 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Streptopelia turtur 

 

Código de la especie A053 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE279N234 

Nombre de la especie Anas platyrhynchos 

 

Código de la especie A218 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE279N234 

Nombre de la especie Athene noctua 

 

Código de la especie A224 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE279N234 

Nombre de la especie 
Caprimulgus 

europaeus 

 

Código de la especie A302 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE279N234 

Nombre de la especie Sylvia undata 



 

Código de la especie 6155 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE280N234 

Nombre de la especie 
Achondrostoma 

arcasii 

 

Código de la especie 1191 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Alytes obstetricans 

 

Código de la especie 1352 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Canis lupus 

 

Código de la especie 1172 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Chioglossa lusitanica 

 

Código de la especie 1194 



Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Discoglossus galganoi 

 

Código de la especie 6284 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Epidalea calamita 

 

Código de la especie 1046 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Gomphus graslinii 

 

Código de la especie 6929 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Hyla molleri 

 

Código de la especie 1259 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Lacerta schreiberi 

 

Código de la especie 1355 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Lutra lutra 

 

Código de la 
especie 

1036 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE280N234 



Nombre de la 
especie 

MACROMIA SPLENDENS        
Categoría de conservación 
 

En perigo de extinción. 

 

Fonte: Miteco 

Código de la especie 1029 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N234 

Nombre de la especie 
Margaritifera 

margaritifera 

 

Código de la especie 1221 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Mauremys leprosa 

 

Código de la especie 1358 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Mustela putorius 

 

Código de la especie 1862 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Narcissus cyclamineus 

 

Código de la especie 1041 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 



Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Oxygastra curtisii 

 

Código de la especie 6945 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Pelophylax perezi 

 

Código de la 

especie 
5296 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N234 

Nombre de la 

especie 

Pseudochondrostoma 

duriense 

 

Código de la especie 1216 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Rana iberica 

 

Código de la especie 1304 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 
Cuadrícula 

10kmE280N234 

Nombre de la 
especie 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

 

Código de la especie 1303 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE280N234 

Nombre de la especie 
Rhinolophus 
hipposideros 

 

Código de la especie 1849 



Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Ruscus aculeatus 

 

Código de la especie 1106 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Salmo salar 

 

Código de la especie 1174 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE280N234 

Nombre de la especie Triturus marmoratus 

 

O proxecto tamén afecta a outras especies como: Accipiter nisus, Pernis apivorus, Milvus migrans, MILVUS MILVUS 

(EN PERIGO DE EXTINCIÓN), Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Gallinago 

gallinago etc, e a quirópteros como Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros (ambas catalogadas 

como vulnerables no CGEA), Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus e Nyctalus leisleri. 

Non se xustifica a necesidade de instalar infraestruturas eólicas nunha área xeográfica tan sensible e con 

especies en perigo de extinción.  

Segundo a normativa vixente, isto é, a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade 

de Galicia, no seu  Artigo 91. Catálogo galego de especies ameazadas, establece literalmente: 

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. 

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

EÓLICO ZUDREIRO E A SÚA LIÑA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN ASOCIADA 

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”. 

X.- AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E PERSISTENTE DURANTE A VIDA ÚTIL DA INSTALACIÓN. PERDA 

DA FUNCIONALIDADE PAISAXÍSTICA DOS ESPAZOS CATALOGADOS 

Afección visual e paisaxística severa para a AEIP-08-10 área arqueolóxica de Campo Lameiro 

 

AEIP_08_23 San Xusto -Río Lérez 

 

AEIP_08_10 Área arqueolóxica de Campo Lameiro 



 

AEIP_08_09 Castro de Penalba 

 

AEIP_08_07 Río Barosa 



 

AEIP_08_11 Val do Alto Almofrei 

 

AEIP_08_12 Serra do Cando 

▪ A afección visual e paisaxística esténdese ao patrimonio cultural e arqueolóxico da área de afección 
do proxecto eólico: 

 
1. Gravado rupestre Monte Fontela:"Pedra da Bullosa" 
2. Gravado rupestre " Laxe da Rotea de Mendo" 

3. Petróglifos das Martizas 

4. Petróglifos do Monte Xistalto 

5. Petróglifos da Rotea de Mendo 
6. Gravado rupestre " Pena da carballeira de Pombal" 
7. Gravado rupestre " Pedra escorregadeira da Raposeira" 
8. Gravado rupestre Coto de Penalba: " Pedra da serpe" 

9. Gravado rupestre " Laxe da Forneiriña" 
10. Area de gravados rupestres de Paredes-Praderrei 
11. Gravado rupestre " Laxe da ponte de Pena Furada" 
12. Gravado rupestre " Outeiro furado" 

13. Gravado rupestre Paredes :"Outeiro do Cogoludo" 



14. Gravado rupestre " Outeiro das Ventaniñas" 
15. Gravado rupestre Monte Ardegán: " Rozas. Monte das Pias" 
16. Castro da Devesiña 

17. Mámoas da Casa de María Méndez 

18. Mámoas do Monte Acibal 

19. Mámoas do Outeiro Redondo 
20. Petróglifos de Albatunez 

21. Castro do Coto de Penalba 
 

 
Finca de referencia catastral 36032A049007980000IE, polígono 49, parcela 798. Afección visual severa ao 

patrimonio arqueolóxico e cultural 
 

▪ Afección visual e paisaxística severa para o Camiño de Santiago: Camiño Portugués 
 

 



 

Afección visual e paisaxística severa ás Brañas de Amil, xa afectada polos proxectos eólicos Acibal e Anduriña 

 

▪ Afección severa a igrexas como: 

 
1. Santa Mariña de Fragas 

2. San Mamede de Amil 
3. Santa María de Cosoirado 

4. San Lourenzo de Moraña 

 
▪ Afección severa a Miradoiros como: 

 
1. Monte das Fragas 

2. Penalba 
3. Mirador de Moraño 
4. Mirador do Monte Acibal 
5. Mirador de Monte Castelo 
6. Mirador de Monte Castelo_2 

7. Mirador sobre o Río Almofrei 
 

▪ Afección severa a sendeiros como: 

 

1. A Vía Escondida PR-G 68 
2. Rural de Galicia GR 94 
3. Sendeiro dos Muíños de Barosa PR-G 105 

4. Ruta da Camelia Xardíns do Pazo provincial – Pazo da Saleta, tramo 7 
 

▪ IMPACTO VISUAL E PAISAXÍSTICO DOS PROXECTOS EÓLICOS ANDURIZA E O ACIBAL (XA AUTORIZADO) 

É INASUMIBLE, SEVERA E PERSISTENTE DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DAS ESTACIÓNS EÓLICAS. 

XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO. O PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO ZUDREIRO ACRECENTA O 

FEÍSMO PAISAXÍSTICO E A SATURACIÓN DE AEROXERADORES 



 

Mirador do Monte Acibal coa Illa de Arousa ao fondo e a Pobra do Caramiñal 

 

Vistas da Ría de Pontevedra desde o Mirador do Monte Acibal 



 

Vistas do Monte Castrove, Combarro e o Grove desde o Monte Acibal 

 

O Pastizal, nacemento do Río Rons. Afección severa á área recreativa 

 



 

Vistas de Santa Uxía de Ribeira e Vilagarcía de Arousa desde o Monte Acibal 

 

Mirador do Monte Acibal 



 

Vistas do Monte Xiabre e do Monte Xesteiras 

 

Afección visual e paisaxística severa para o Curro de Amil 



 

Afección visual e paisaxística severa e persistente sobre da Serra do Cando (Rede Natura 2000) e o Monte Coirego 

(Imaxes do enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=iKcys3oyU-Q) Mirador Monte Acibal, Moraña (DJI Mavic Mini cinematic) 

 

▪ AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA PARA O PARQUE ARQUEOLÓXICO DE ARTE RUPESTRE 

CAMPO LAMEIRO 

 

Panorámica do parque arqueólico do Campo Lameiro 

 



VIII.- AFECCIÓN SEVERA PARA AS AVES E INSECTOS COMO CONSECUENCIA DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS EXISTENTES NO ÁMBITO XEOGRÁFICO DO PROXECTO DO PARQUE 
EÓLICO FIAL DAS CORZAS. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000 E A ESPAZOS 

PROTEXIDOS. 

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 presente caso do proxecto eólico Zudreiro non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia desta 

sobre a Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia. 

 

XI.- A IMPORTANCIA ARQUEOLÓXICA E PATRIMONIAL DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL 

EÓLICO ZUDREIRO. DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL PRODUCIDA POLO PROXECTO 

EÓLICO ZUDREIRO 

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

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

Bens Culturais, Patrimoniais e Arqueolóxicos dado o seu  carácter de bens  inalienables de dominio  público 

derivado da súa utilidade pública de máxima prevalencia  fronte a calquera  outra (Velasco, 2002). 



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

escenario ou ambiente dos bens culturais e arqueolóxicos evitando a súa descontextualización é un imperativo 

central repetido pola lexislación e os diferentes tratados e recomendacións internacionais sobre o patrimonio (Pose 

& Abuín, 2020). Nese sentido referenciamos a abordaxe desta cuestión que fai entre outras a Carta de Atenas de 

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

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

Europa, a Recomendación de  Nairobi  de 1976, o Terceiro Simposio Europeo de Múnic de 1978, a Convención de 

Granada de 1985, a Carta de Cracovia de 2000, o Convenio de  Florencia  ou a Declaración de  Xi’an de 2005. 

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

NATURAL E DA BIODIVERSIDADE 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos 
ecosistemas para o benestar humano. 

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

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

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, 

das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

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

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

devandita prevalencia. 

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

En virtude do anterior, 

SOLICITA:  

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

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

do proxecto do parque eólico Zudreiro, emprazado nos concellos de Moraña e Campo Lameiro da provincia de 

Pontevedra (expediente IN408A 2019/45), DOG Núm. 45, de 6 de marzo de 2023. 

Campo Lameiro, 15 de marzo de 2023 

 

 

Asdo.- _______________________ 


