
 
 

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 24 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se 

someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa 

e de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do parque 

eólico Torroña I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 

2020/24), DOG Núm. 44, de 3 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 24 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a 

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

construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do parque 

eólico Torroña I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 

2020/24), DOG Núm. 44, de 3 de marzo de 2023, por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

▪ AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO TORROÑA I E DAS SÚAS 

INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN 

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. 



 
 

 

 

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

 

Hábitats Directiva  

Código de la 

cuadrícula 

Código del 

Hábitat 

Prioritario Descripción español 

29TNG15  3260  NO  Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y de Callitricho-Batrachion  

29TNG15  4020  * SÍ Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y 
Erica tetralix  

29TNG15  4030  NO  Brezales secos europeos.  

29TNG15  8220  NO  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

29TNG15  8230  NO  Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o 

del Sedo albi-Veronicion dillenii  

29TNG15  91E0  * SÍ Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

29TNG15  9230  NO  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica.  



 
 

 

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

 

Código de la especie 6155 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE277N229 

Nombre de la especie 
Achondrostoma 

arcasii 

 

Código de la especie 1102 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Alosa alosa 

 

Código de la especie 1103 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Alosa fallax 

 

Código de la especie 1191 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 



 
 

Nombre de la especie Alytes obstetricans 

 

Código de la especie 1272 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Chalcides bedriagai 

 

Código de la especie 1172 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Chioglossa lusitanica 

 

Código de la especie 1044 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Coenagrion mercuriale 

 

Código de la especie 1283 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Coronella austriaca 

 

Código de la especie 1194 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Discoglossus galganoi 

 

Código de la especie 1007 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Elona quimperiana 

 



 
 

Código de la especie 6284 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Epidalea calamita 

 

Código de la especie 6929 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Hyla molleri 

 

Código de la especie 1259 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Lacerta schreiberi 

 

Código de la especie 1083 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Lucanus cervus 

 

Código de la especie 1355 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Lutra lutra 

 

Código de la especie 1413 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Lycopodium spp. 



 
 

 

Código de la especie 1221 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Mauremys leprosa 

 

Código de la especie 1358 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Mustela putorius 

 

Código de la especie 1864 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE277N229 

Nombre de la especie 
Narcissus 
bulbocodium 

 

Código de la especie 1862 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Narcissus cyclamineus 



 
 

 

Código de la especie 1041 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Oxygastra curtisii 

 

Código de la especie 1198 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Pelobates cultripes 

 

Código de la especie 6945 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Pelophylax perezi 

 

Código de la especie 1095 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Petromyzon marinus 

 

Código de la 

especie 
5296 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 



 
 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE277N229 

Nombre de la 

especie 

Pseudochondrostoma 

duriense 

 

Código de la especie 1216 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Rana iberica 

 

Código de la especie 1304 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE277N229 

Nombre de la 
especie 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

 

Código de la especie 1303 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE277N229 

Nombre de la especie 
Rhinolophus 

hipposideros 

 

Código de la especie 1849 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Ruscus aculeatus 

 

Código de la especie 1106 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Salmo salar 

 

Código de la especie 1900 



 
 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Spiranthes aestivalis 

 

Código de la especie 1174 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Triturus marmoratus 

 

Código de la especie 1297 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Vipera seoanei 

 

Código de la especie 1426 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Woodwardia radicans 

 



 
 

Código de la especie 1409 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Sphagnum spp. 

 

Código de la especie A080 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Circaetus gallicus 

 

Código de la especie A087 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Buteo buteo 

 

Código de la especie A110 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la Cuadrícula 10kmE277N229 

Nombre de la especie Alectoris rufa 

 

Código de la especie A898 

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA 

Código de la 

Cuadrícula 
10kmE277N229 

Nombre de la especie 
Accipiter nisus all 
others 

 

Outras especies.. 

 



 
 

IV.- INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DO PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO TORROÑA I: SOBRE ZONAS PROTEXIDAS DE 

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

 

Cód. 

Temático 
ES010MSBT011-002 

Esquema 
temático 

euProtectedAreaCode 

NOMBRE CUENCA BAJA DEL MIÑO 

Fecha de 

designación 
19/04/2013 

Tipo de zona drinkingWaterProtectionArea 

Nombre base 
legal 

Directive 2000/60/EC of the 
European Parliament 

Link base 

legal 
Ver link base legal  

Ámbito base 

legal 
european 

Superficie 

(km2) 
4.477,7306 

 

Cód. 

Temático 
ES014MSBT014-001 

Esquema 
temático 

euProtectedAreaCode 

NOMBRE 
O MORRAZO - PONTEVEDRA - 
VIGO - BAIONA 

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


 
 

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) 

714,6836 

 

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 ES010MSBT011-002 

NOMBRE MASA DE AGUA 
CUENCA BAJA DEL 
MIÑO 

Superficie (km2) 4.477,7306 

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


 
 

Cód. Demarcación 

Hidrográfica 
ES010 

Demarcación 

Hidrográfica 
MIÑO-SIL 

Desarrolla horizontes Yes 

Asociada a masas 
superficiales 

Yes 

Núm. Masas superficiales 

asociadas 
87 

V.- AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E PERSISTENTE NO TEMPO PARA ESPAZOS NATURAIS 

PROTEXIDOS. FRAGMENTACIÓN DA PAISAXE E XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO 

 

Administración 

competente 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 

(AGE) 

Nombre de la ZEPA 
Espacio marino de las Rías 

Baixas de Galicia 

Código de la ZEPA ES0000499 

Superficie (ha) 223.238,51 



 
 

 

Nombre del LIC Monte Aloia 

 

 

Nombre del LIC Baixo Miño 



 
 

 

Nombre del LIC A Ramallosa 

 

 

Nombre del LIC Illas Estelas 



 
 

 

Nombre del LIC Illas Cíes 

▪ AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA A ESPAZOS CATALOGADOS COMO ÁREAS DE ESPECIAL 

INTERÉS PAISAXÍSTICO (AEIP): 
O proxecto eólico Torroña I provocará un impacto visual e paisaxístico severo e persistente durante a vida útil da 

estación eólica sobre espazos protexidos da Rede Natura 2000 e doutros espazos como o EPIN Sobreiras do Faro, 
localizado a escasos 670 metros do aeroxerador máis próximo.  

 

Localización do aeroxerador A2.2 (15) 



 
 

 

Localización do aeroxerador A2.1 (16) 

CÓDIGO AEIP NOME SUPERFICIE (HA) 

1. AEIP_06_14 Chan da Valga 701,78 

2. AEIP_06_13 Corroubelo 32,18 

3. AEIP_08_21 Devesa da Costa 23,56 

4. AEIP_06_11 Monte Aloia 771,3 

 
5. AEIP_06_10 

Montes do Facho e Tetón 
 

173,62 

 

6. AEIP_06_15 
Muiños do Folón e do Picón 

 

89,43 

7. AEIP_08_22 Pego Negro 102,96 

8. AEIP_06_09 Serra da Groba 1848,66 

9. AEIP_08_20 Serra do Galiñeiro 1063,12 

10. EIP Alto do Castelo 26,57 

11. EIP Cabo Silleiro 127,18 

 

12. EIP 
Cantís de 

Percebelleira 
 

28,68 

13. EIP Monte Santa Tegra 471,38 

 
14. EIP 

Monteferro e  I l l a s  Estelas 
 

113,72 

 

Existe unha afección visual e paisaxística moi severa para espazos catalogados como a Serra da Groba, os Muíños 

do Folón e do Picón, o Monte de Santa Tegra, o Cabo Silleiro, o Monte Aloia e o Chan da Valga. 

A serra da Groba arrímase todo o que pode ao Atlántico e ofrece miradoiros como o do Cortelliño, situado no camiño 

do alto da Groba (663 m), a once quilómetros de Baiona, onde a paisaxe se explica por si mesma. A bocana da ría de 

Vigo coas illas Cíes adquire unha perspectiva novidosa desde este extremo meridional. 



 
 

Ademais de paisaxes, A Groba é coñecida por outros aspectos da vida e da arte. Acolle a máis importante 

concentración de cabalos de raza galega en liberdade. A ruta dos curros guíanos ata as parroquias de Torroña e 

Mougás, no concello de Oia. 

E da arte rupestre. Posúe unha das concentracións de rochas gravadas máis numerosa de Galicia. De Baiona parte 

A ruta dos petróglifos ata Campos e Outeiro dos Lameiros, pero existen moitas outras laxes como o grande labirinto 

da pedra escrita de Burgueira, A Cabeciña en Mougás ou a pedra do cazador en Pedornes. 

A afección prevese persistente durante toda a vida útil da estación eólica. O proxecto é incompatible cos valores 

paisaxísticos catalogados. A perda da funcionalidade paisaxística destes espazos é unha consecuencia previsible. 

LEIP NOME 

Árbore singular Cunninghamia do Pazo de Gondomar 

Castelo Castelo Militar de Goián 

Castelo Castelo Monterreal 

Castelo Torre de Tebra 

Igrexa A Guarda (Santa María) 

Igrexa A Ramallosa (San Pedro) 

Igrexa Amorín (San Xoán) 

Igrexa As Eiras (San Bartolomeu) 

Igrexa Baíña (Santa Mariña) 

Igrexa Baiona (Santa María) 

Igrexa Baredo (Santa María) 

Igrexa Barrantes (San Vicente) 

Igrexa Belesar (San Lourenzo) 

Igrexa Borreiros (San Martiño) 

Igrexa Burgueira (San Pedro) 

Igrexa Camos (Santa Baia) 

Igrexa Chaín (Santa María) 

Igrexa Couso (San Cristovo) 

Igrexa Currás (San Martiño) 

Igrexa Donas (Santa Baia) 

Igrexa Estás (Santiago) 

Igrexa Figueiró (San Martiño) 

Igrexa Forcadela (San Pedro) 

Igrexa Goián (San Cristovo) 

Igrexa Gondomar (San Bieito) 

Igrexa Loureza (San Mamede) 

Igrexa Malvas (Santiago) 

Igrexa Mañufe (San Vicente) 

Igrexa Morgadáns (Santiago) 

Igrexa Mougás (Santa Uxía) 

Igrexa Nigrán (San Fiz) 



 
 

Igrexa O Rosal (Santa Mariña) 

Igrexa Oia (Santa María) 

Igrexa Panxón (San Xoán) 

Igrexa Parada (Santiago) 

Igrexa Pedornes (San Mamede) 

Igrexa Peitieiros (San Miguel) 

Igrexa Pexegueiro (San Miguel) 

Igrexa Pinzás (Santa María) 

Igrexa Piñeiro (San Salvador) 

Igrexa Priegue (San Mamede) 

Igrexa Saiáns (San Xurxo) 

Igrexa Salcidos (San Lourenzo) 

Igrexa San Miguel de Tabagón (San Miguel) 

Igrexa San Salvador de Tebra (San Salvador) 

Igrexa Santa Cristina da Ramallosa (Santa 

Igrexa Sobrada (San Salvador) 

Igrexa Tabagón (San Xoán) 

Igrexa Taborda (San Miguel) 

Igrexa Tebra (Santa María) 

Igrexa Tomiño (Santa María) 

Igrexa Viladesuso (San Miguel) 

Igrexa Vilameán (San Bieito) 

Igrexa Vilaza (Santa María) 

Miradoiro A Cabeciña 

Miradoiro As Loucenzas 

Miradoiro Cabo Silleiro 

Miradoiro Caseta forestal de Mougás 

Miradoiro Castelo de Santa Cruz 

Miradoiro Castro Chavella 

Miradoiro Miradoiro Cano dos Mouros 

Miradoiro Miradoiro de O Viso 

Miradoiro Miradoiro de San Antonio 

Miradoiro Miradoiro dos Mouros (Monte Castelo) 

Miradoiro Miradoiro Casa Forestal Mougás-Outeiro 

Miradoiro Miradoiro de A Riña 

Miradoiro Monte A Groba 

Miradoiro Monte Aloia 

Miradoiro Monte Boi 

Miradoiro Monte do Facho 



 
 

Miradoiro Monte Torroso 

Miradoiro Monteferro 

Miradoiro Niño do Corvo 

Miradoiro O Cortelliño 

Miradoiro Pedra da Gata 

Miradoiro Santa Marta_2 

Miradoiro Virxe da Rocha 

Monasterio Santa María la Real de Oia 

Pazo Casa de Pías o de Arias 

Pazo Casa Florida o Torres Brancas 

Pazo Pazo Abacial de Nigrán 

Pazo Pazo da Touza o Torre de Touza 

Pazo Pazo de Barreiro 

Pazo Pazo de Brito 

Pazo Pazo de Cadaval Urzáiz 

Pazo Pazo de Cea 

Pazo Pazo de Lamelas 

Pazo Pazo de Sabarís 

Pazo Pazo de Tebra 

Pazo Pazo-Casa de Cadaval 

Pazo Pazo-Casa Forte dos Correa ou Torre 

Pazo Torre de Méndez 

 

▪ DESCONTEXTUALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

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. 



 
 

 

Afección paisaxística severa ao patrimonio cultural: petróglifos da Pousadela, Castro de Viladesuso, petroglifos das 

Fontes, petroglifos das Cabanillas, petroglifos do Alto do Corrubelo…etc. 

▪ AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA PARA O CAMIÑO DE SANTIAGO 

A traza do camiño atópase a escasos 50 metros da poligonal do proxecto eólico e os aeroxeradores inciden 

directamente sobre esta vía histórico cultural do Camiño portugués pola Costa. 

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar  

 

▪ AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA A ITINERARIOS E SENDEIROS 

 

NOME 

 

CÓDIGO 

50ª Etapa: Vigo - Panxón  

51ª Etapa: Panxón - 
Portosenín 

 

 

52ª Etapa: Portosenín - A 
Guarda 

 

 

53ª Etapa: A Guarda - Ponte da 
Amizade - Goián 

 

Aloia PR-G 2 

Altos do Rosal (Folón- Folón) 
NAT009 

Camiños do Tregra PR-G 122 

 

De Baiona a A Guarda (Santa 
Trega) 

 

De Monte Cepudo a Monte Aloia  



 
 

Oia - Monte de Mendes - 
Pedornes 

BIC028 

Panorámico de Vigo GR 53 

Rota dos Muíños do Folón e do 
Picón 

PR-G 94 

Ruta arqueolóxica de Couso 
PAT002 

 

Ruta da desembocadura do Miño 
 

PR-G 160 

Sendeiro das Greas GR 58 

 

Sendeiro de Pescadores Río 
Miño - Tamuxe 

 

PR-G 112 

 

Serra da Groba (Mirador do 
Cortelliño) 

 

NAT055 

Serra do Galiñeiro BIC013 

Trazado Portugués Costa 
 

 

De entre todos eles, destaca pola súa lonxitude o carreiro de gran percorrido GR-58 Sendeiro dás Greas. Cunha 

lonxitude de 247 km, trátase do carreiro de gran percorrido máis longo de Galicia e discorre por todos os municipios 

da Mancomunidade da área Intermunicipal de Vigo.  

A Serra da Groba constitúe unha paisaxe identitaria e emblemática que debera quedar libre de todo uso industrial. 

A afección visual e paisaxística resulta inasumible. A serra conta con numerosos miradoiros naturais. 

 



 
 

 

O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica directamente 

a perda de biodiversidade. Pero non é só este parque. Existen outros parques no mesmo ámbito xeográfico. O 

parque proxectado transforma as paisaxes de mosaicos agro –forestais e de montaña nunha paisaxe inhóspita de 

marcado carácter industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión.  

Ao redor de 1.500  garranos, a raza autóctona por excelencia, desenvolven unha fundamental función ecolóxica á 

que se suma a súa importancia cultural e etnográfica, algo a ter en conta tamén pois falamos dunha zona con 

valores patrimoniais destacables como constatan os xacementos arqueolóxicos, moitos deles catalogados pero 

outros aínda por descubrir. Todo iso veríase afectado  irreversiblemente polo parque eólico e as súas 

infraestruturas complementarias. No seu día, polos valores naturais e culturais sinalados, propúxose que Serra dá 

Groba fose declarada lugar de interese comunitario (LIC ES1140018) pois cumpre con fartura os criterios e 

indicadores para merecer a súa protección. Esta proposta foi arquivada nun caixón, e aí segue esperando. 

Por outra banda, o proxecto afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as familias que 

viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola mercantil promotora:  

A Pedrada, Alto da Groba, Baiona, A Pedrosa, A Ramallosa, Outeiro da Cheira, Castelo de Torroña, Capela de San 

Cibrao, Mirador do Cortelliño, Sendeiro das Greas, Os Buracos dos Mouros, A Boca da Groba, Corno Ladredo, Os 

Muros, regato da Gata, Pedra do Acordo, Campo da Groba, Cova da Moura, Foxo Pedriño, A Granxa, Alto do Mato, 

Campo do Ceno, Os Covellos…etc. 

Estas paisaxes identitarias ou peculariares están construídas a partir das vidas das persoas, as súas percepcións e 

son moitas veces fundamentais para o sentimento de identidade e o benestar das persoas. Trátase de paisaxes 

identitarias dás persoas que constrúen e viven na paisaxe en si, cuxas miradas probablemente non son 

panorámicas, nin sequera admiran, pero cuxas percepcións sensoriais descenden aos máis pequenos detalles, 

identificando paisaxes de vida, soños, símbolos. A mercantil promotora pretende a afección a estas paisaxes sin a 

preceptiva licencia social. 

A importancia secular dos montes da Groba e a Paisaxe 

Estes montes foron hai moitos séculos o centro do territorio de Turonium, antiga provincia ou condado de orixes 

incertas. Hai quen asegura o seu pasado galaico. Outros afirman que sería un territorio xa romano e por último dise 



 
 

que podería ser unha provincia dos  suevos. Na serra da Groba quedan vestixios de calzadas, castelos como o de  

Chavella ou de  Lousado, mámoas e restos de antigas vivendas e poboados seculares. 

As cotas máis altas exceden os 600  m, como o Monte  Lousado, o Alto dá Groba ou A  Pedra dá Gata. Polo oeste 

linda co Océano Atlántico, formando unha agreste costa rochosa con montañas case a pé de mar dunha elevación 

de máis de 500 metros. Desde todos estes altos obteremos unhas panorámicas impresionantes, cunha gran visión 

de todo o sur da provincia de Pontevedra. Ao leste linda coa Serra  do  Argallo, ao Sur coa Guarda e ao norte con 

Baiona. 

Destacar a presenza de grandes  crestóns rochosos e afloramentos graníticos que definen unha paisaxe moi 

característica e que, desde o punto de vista do patrimonio cultural, relaciónanse con este na presenza de cruces de 

termo gravadas sobre os mesmos, xa que serven de elementos  delimitadores do espazo administrativo en épocas 

históricas. Os parques eólicos descontextualizan todo este patrimonio cultural estreitamento vencellado ao 

territorio e á paisaxe. A Serra da Groba está constituída por abondantes valgadiñas con auga abundante e pastos 

naturais. A panorámica a máis de 500 metros de altura é impactante. Desde O  Cortelliño en Belesar, Baiona, 

pódense observar polo menos tres rías en días claros ou o que é o mesmo: unha distancia de 50 quilómetros de 

longo. 

Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico de 

afección do proxecto tan agresivos como os parques eólicos: 

Cabe sinalar que os parques eólicos de nova solicitude Torroña I e Toroña evacuarán a enerxía producida á 

Subestación  Barrantes, incluída neste proxecto, con todo non se someten a avaliación ambiental conxunta a pesar 

de que as infraestruturas gardan conexión entre elas, o que pode dar lugar a unha tramitación ambiental en fraude 

de lei ao  substraer da participación pública a avaliación ambiental global da totalidade do proxecto industrial. 

- Parque eólico Serra  do  Galiñeiro (13 aeroxeradores). 

- Parque eólico Torroña I (4 aeroxeradores e 1 torre meteorolóxica). 

- Parque eólico Toroña (5 aeroxeradores). 

- Parque eólico Toroña (5 aeroxeradores, 1 torre meteorolóxica e subestación). 

- Parque eólico Roseira (2 aeroxeradores, 1 torre meteorolóxica e subestación). 

Liñas de Alta Tensión: 

liña de evacuación proxectada para a conexión da Subestación  Barrantes con liña xa existente 

“Gondomar – O Rosal 132 kV”. 

Segundo a información cartográfica dispoñible recollida do Plan Básico Autonómico de Galicia, actualizado por 

Resolución  do 25/05/2020 dá Dirección  Xeral de Ordenación  do Territorio e Urbanismo, (DOG 15.06.2020), 

identificáronse un total de 12,6 km de liñas eléctricas dentro deste ámbito, que presentan un ancho de rúa variable 

entre 20 m. e 30 m. sendo a superficie total ocupada de 31,51 ha. 

Existe unha transformación paisaxística non amparada legalmente. Non existe licencia social nin se pediu a opinión 

da cidadanía ao respecto. Existe un impacto paisaxístico brutal no Parador de Baiona, ponte románica da 

Ramallosa, praia de Sta. Marta, O Cortelliño, Outeiro da Chaira, Capela de San Cibrán, Mirador de Pedrada, Castelo 

de Torroña … 

Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos tradicionais 

mosaicos agro –forestais e de montaña. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats é inasumible desde 

o punto de vista do benestar dás familias afectadas e a perda da biodiversidade é incoherente coa crise climática 

actual. Ao anterior hai que engadir un impacto severo e inadmisible sobre os recursos hídricos e as Zonas protexidas 

de auga potable (ZPAP) lineais e poligonales. 



 
 

▪ AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS IRREVERSIBLES PARA OS CURROS E OS  CABALOS DE MONTE A GROBA.  

UNHA TRADICIÓN SECULAR. 

A Serra dá Groba  é uns dos lugares onde aínda se celebran os curros ou rapa dás  bestas, unha das máis vistosas 

celebracións ancestrais galegas. Alí márcanse cada ano os miles de cabalos salvaxes que campan nas ladeiras da 

serra da Groba. Aínda que viven libremente, os cabalos pertencen ás comunidades veciñais de montes. 

A día de hoxe corren pola Groba 1.300 cabalos salvaxes ou, como os chaman no lugar,  garranos ou burricanas. Non 

son domésticos, pero pertencen a 80 membros da asociación de gandeiros da Serra dá Groba. Aínda que pareza 

paradoxal, ser salvaxes e ter dono salvoulles de desaparecer. Polo menos ata o de agora. 

O día grande desta festa é o domingo. Ese día, a media mañá, os  gandeiros e as gandeiras baixan ás mandas de 

cabalos desde o monte cara ao curro (o curral). Unha vez aquí sepárase aos animais para marcalos. Para iso, os  

bestalleiros abalánzanse sobre eles e derrúbanos: os poldros nados durante o ano márcanse cun ferro candente e 

ás eguas córtanselles as  crines. As eguas preñadas, as crías e os cabalos vendidos ou destinados a traballar en 

labores agrícolas condúcense a outros curros. 

https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-

metros/20211016233715870166.html 

https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280394934 

https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--

o69757 

https://www.campogalego.es/el-resurgir-del-caballo-gallego-como-gestor-del-monte/ 

➢ A IMPORTANCIA DOS CURROS E DOS CABALOS SALVAES DA SERRA DA GROBA. A IMPORTANCIA DO 

PATRIMONIO PAISAXÍSTICO E INMATERIAL 

https://youtu.be/LHMjjjr6Lg8 

https://youtu.be/qYO3v6eo28o 

https://www.concellodeoia.es/que-facer-10-plans/ 

A paisaxe de Oia está dominada polos fortes contrastes entre a costa e a montaña. Nas terras de interior, dominadas 

polas serras da Groba e do Argallo, podes atopar núcleos rurais tradicionais como A Portela, os restos dos castelos 

de Torroña e o do Alto da Pedrada e enclaves de valor arqueolóxico como o petróglifo de Pedra Escrita. 

Nas zonas de interior tamén atoparás contornas fluviais para relaxarte en plena natureza, como o da área recreativa 

do Pozo do Arco, en Burgueira, e as pozas de Loureza. De visita obrigada son os curros, que podes atopar na Valga 

e en Torroña. 

Na Valga podes aproveitar para observar as turbeiras, de gran valor medioambiental, e dar un paseo ata Chavella, 

un enclave da Idade do Ferro que ademais é un excelente miradoiro ao Atlántico e á contorna do Mosteiro. Moi preto 

deste lugar atoparás a que foi a primeira casa forestal de Galicia (Santa María de Oia). 

Unha delgada liña do horizonte separa o ceo do mar en Oia. Cada tardiña, o solpor desprega unha luminosa gama 

de cores alaranxados e rosáceos que fan que cada atardecer sexa único. 

A hora do luscofusco nesta zona é, sen dúbida, unha das máis máxicas de Galicia, así que un lugar de lenda como o 

castro de Cano dos Mouros pode ser un bo punto desde o que despedir o día. Disque na rocha coñecida como a 

Cadeira do Rei Sol sentaba cada tardiña un monarca da antigüidade para contemplar o solpor… 

Outros “balcóns” ao Atlántico son os miradoiros da Cabeciña e da Pedreira e, en altitudes algo máis elevadas, As 

Penizas e Chavella (dous lugares ben coñecidos polos afeccionados ao parapente). 

https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-metros/20211016233715870166.html
https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/serra-da-groba-tierra-caballos-salvajes-660-metros/20211016233715870166.html
https://turismoriasbaixas.com/recursopan1?content=280394934
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--o69757
https://www.yumping.com/ofertas/rutas-a-caballo/pontevedra/ruta-a-caballo-a-las-pozas-de-mougas-2-horas--o69757
https://www.campogalego.es/el-resurgir-del-caballo-gallego-como-gestor-del-monte/
https://youtu.be/LHMjjjr6Lg8
https://youtu.be/qYO3v6eo28o
https://www.concellodeoia.es/que-facer-10-plans/


 
 

Nun percorrido pola Ruta Máxica ou pola Ruta do Mosteiro podes observar os petróglifos que hai na Cabeciña, A 

Pousadela, Outeiros do Morouzo, a zona do río Vilar (petróglifo de Auga dos Cebros) e A Pedreira; todos eles 

orientados cara o Atlántico. Pero tamén nas terras de interior existen mostras de arte rupestre: entre elas destaca 

o gravado de Pedra Escrita, con forma de labirinto. 

Este concello é a Costa dos Castros e, nese sentido, tan só na franxa costeira do municipio (uns 18 km) coñécense 

unha ducia destes asentamentos, típicos da Idade do Ferro. 

A Cabeciña, Cano dos Mouros e Chavella destacan especialmente na paisaxe e presentan murallas pétreas de gran 

monumentalidade. 

Ruta Máxica de Oia 

https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-maxica-de-oia/ 

Ruta do Mosteiro 

https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-do-mosteiro/ 

https://portal.concellodorosal.es/turismo-no-rosal/ 

Un dos principais elementos de valor paisaxístico son os roteiros de sendeirismo e as vías do camiño de Santiago, 

Camiño Portugués da Costa. 

O proxecto eólico afecta alomenos a 38 roteiros. Destaca a particular afección ao carreiro GR 58 Sendeiro dás Greas, 

cuxo trazado discorre xunto á zona de aeroxeradores; e o carreiro local “Doas e Borreiros e o De San Cibrán a 

Abrolido, que discorre no seu maior parte nunha zona próxima ao proxectado parque eólico e con alta visibilidade. 

https://arqueotrip.com/oia-costa-dos-castros/ 

https://www.concellodeoia.es/curros/ 

https://www.guiarepsol.com/es/fichas/localidad/oia-5130/ 

https://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/generar-folleto/-/pdf/rec/280379587 

 Afección severa e irreversible para Miradoiros e lugares de interés paisaxístico e turístico como: 

 

https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-maxica-de-oia/
https://www.concellodeoia.es/directorio/ruta-do-mosteiro/
https://portal.concellodorosal.es/turismo-no-rosal/
https://arqueotrip.com/oia-costa-dos-castros/
https://www.concellodeoia.es/curros/
https://www.guiarepsol.com/es/fichas/localidad/oia-5130/
https://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/generar-folleto/-/pdf/rec/280379587


 
 

1. Mirador do Campo do 

Couto 

2. Mirador do Cortelliño 

3. Mirador do Niño do 

Corvo 

4. Mirador de San Antoniño 

5. Curro de San Cibrán 

6. Curro de Mougás 

7. Curro de Valga 

8. Curro de Torroña 

9. Pozas de Mougás 

10. Pozas do río da Cal 

11. Pozas Pesqueira 

12. Fervenza do río Cal 

13. Muíños do Calán 

14. Alto da Groba 

15. Foxo do Lobo do Pedriño 

16. Sobreiras do Faro 

17. A Cabeciña 

18. Alto de Corroubelo 

19. Parque de Torroña 

20. Cruce de Sobreiras 

21. Monte de Valga 

22. Pozas de Lourenza 

23. Área recreativa Pozo do 

Arco 

24. Pozas do río Tamuxe 

25. Pozo do Arco 

26. Pedra do Acordo 

27. Cruceiro de Merelle 

28. Roteiro das Pozas de 

Mougás 

29. Roteiro das Sobreiras do 

Faro 

30. Mosteiro de Sta. María de 

Oia 

31. Alto do Casrrolo 

32. Alto da Poza 

33. Alto do Castro 

34. Alto do Carrolo 

35. Alto dos Olleiros 

36. Alto do Picouto 

37. Alto do Facho 

38. Alto da Oliveira 

39. Alto da Nueira 

40. Alto da Groba 

41. Fariño 

42. Poza dos Corvas 

43. Ermida de San Sebastián 

44. Pedra Lan 

45. Castelo do Monte 

Lousado 

46. Labirinto do Monte 

Lousado 

47. Cruceiro de Merelle 

48. Ruta do Mosteiro de Oia 

49. Arrabal 

50. A Estrada Vella, a Casa da 

Culpa e as Orelludas 

51. Porto de Mougás 

52. Cabo Silleiro 

53. Punta Centinela 

54. Casa da Culpa 

55. As Orelludas 

56. Muíños do Folón e do 

Picón. 

57. Sendeiro de Pescadores. 

58. Área recreativa das 

Aceñas. 

59. Área recreativa do 

Tamuxe (Porto Vello). 

60. Área recreativa de San 

Miguel (Igrexa). 

61. Petróglifos de 

Ghorghalado. 

62. Ermida e sepulcros 

antropomorfos de San 

Vicente de Marzán. 

63. Ermida da Madalena. 

64. Área recreativa de San 

Miguel (Igrexa). 

65. Ruta dos Muíños do 

Folón e do Picón. 

66. Sendeiro de Pescadores. 

67. Miradoiro do Niño do 

Corvo. 

68. Ermida e sobreiras da 

Madalena. 

69. Miradoiro da Cruz da 

Portela-San Vicente. 

70. Muíños do Folón e do 

Picón. 

 



 
 

 

Queremos garañóns na liña do litoral e non eólicos 

 



 
 

 

 

▪ AFECCIÓN MOI SEVERA E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA A REDE NATURA 2000 E A SÚA COHERENCIA. 

FALLA DE CONECTIVIDADE ECOLÓXICA ENTRE OS ECOSISTEMAS. CÓMPRE TER EN CONTA QUE AS 

ESPECIES NON ENTENDEN DE LÍMITES XEOGRÁFICOS E QUE O MANTEMENTO DA CONECTIVIDADE 

ECOLÓXICA É FUNDAMENTAL PARA O MANTEMENTO DOS ECOSISTEMAS E DA COHERENCIA DA PROPIA 

REDE. AFECCIÓN SIGNIFICATIVA E DANOS IRREVERSIBLES A OUTROS ESPAZOS PROTEXIDOS. 

• Parque Nacional Marítimo Terrestre dás  Illas Atlánticas. 

• Parque Natural e  ZEC Monte Aloia. 

•  ZEC A Ramallosa. 

•  ZEC  Illas Ronseis. 

•  ZEC e  ZEPA  Illas Cíes. 

•  ZEC e  ZEPA Esteiro  do Miño. 

•  ZEC Gándaras de Budiño. 

•  ENIL Ecosistema dunar  Praia América-Panxón. 

•  EPIN  Sobreiras  do Faro. 

Cómpre lembrar que a Serra da Groba fora proposta pola relevancia dos seus valores naturais para a ampliación da 

Rede Natura 2000. En coherencia con esta debera rexeitarse o proxecto. Véxase: 

ANUNCIO do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter 

á participación do público a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. DOG Núm. 1, de 2 de xaneiro 

de 2012. 

Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia 2011 Anexo-II Cartografía dos novos LIC. 



 
 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-

web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf 

 

▪ IMPACTOS SIGNIFICATIVOS E PREXUIZOS IRREPARABLES PARA O EPIN SOBREIRAS DO FARO. Afección 

ambiental e paisaxística severa e irreversible. Fragmentación de hábitats e perda de biodiversidade. 

Perda da conectividade ecolóxica.  

Decreto 222/2010, do 23 de decembro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo privado de interese 

natural Sobreiras do Faro. 

Indica este Decreto que: 

“4. A declaración do EPIN Sobreiras do Faro establécese coa finalidade de crear un réxime de protección deste 

espazo natural mediante directrices de xestión axeitadas, harmonizándoo co exercicio das competencias da 

Administración propias do monte en convenio; co exercicio dos dereitos privados; co goce e visita do espazo 

natural, o estudo e contemplación dos seus valores, o aproveitamento ordenado das súas producións e demais 

actividades que se executen dentro del. Neste contexto o plan de conservación ten como obxectivos xerais: a) Como 

obxectivo prioritario, manter e mellorar a integridade dos valores xeomorfolóxicos, hidrolóxicos, biolóxicos e 

histórico-culturais do EPIN e os servizos ecosistémicos que estes prestan á sociedade. b) Garantir a persistencia dos 

recursos xenéticos máis significativos, especialmente aqueles que están considerados como endemismos, 

comunidades singulares ou especies sometidas a algún grao de ameaza..”. 

“Artigo 18º.-Paisaxe. -O EPIN Sobreiras do Faro conta cunha paisaxe rica e diversa, cuxos valores como conxunto 

paisaxístico e natural o fan merecente dunha xestión acorde coa súa conservación, polo menos do seu estado 

actual, para asegurar o mantemento deste recurso. -Preservarase a integridade da paisaxe como un recurso natural 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXConservacion_da_Natureza/Espazos_protexidos/Rede%20Natura%202000/Anexo_2.pdf


 
 

máis, mantendo un equilibrio sustentado entre os seus aproveitamentos e usos e o medio que o constitúe. -

Procurarase evitar a introdución de calquera elemento artificial que altere a paisaxe natural ou desfigure as súas 

formas e perspectivas modificando o seu valor estético. Os elementos construtivos, sinalización (publicidade, 

información, interpretación, etc.) ou calquera outro que se xere como consecuencia da xestión do EPIN deberán 

integrarse no medio natural onde se sitúen, de maneira que causen o mínimo impacto visual. -Procurarase a 

mellora da calidade visual do EPIN, adoptando, se for o caso, as medidas necesarias para eliminar ou minimizar os 

impactos paisaxísticos existentes. -Limitaranse de forma efectiva todas aquelas actuacións que alteren dalgunha 

forma o valor paisaxístico do medio natural”. 

Pois resulta que o parque eólico proxectado Torroña I incide visualmente no EPIN Sobreiras do Faro e presenta 

unha afección paisaxística severa e irreversible en canto que empeora a súa calidade paisaxística, pero ademáis, as 

infraestruturas eólicas afectan de forma irreversible á conectividade econolóxica entre este espazo protexido e a 

Serra da Groba. 

➢ Existe afección paisaxística severa e irreversible para: 

1. Cunninghamia do Pazo 

de Gondomar 

2. Piñeiros mansos do 

Rosal 

3. BIC Castelo da 

Concepción 

4. BIC Castelo de Torroña 

5. BIC Catedral de Tui 

6. BIC Fortaleza de Monte 

Galiñeiro  

7. BIC Gravado rupestre 

"Monte de San 

Antoniño" 

8. BIC Gravado rupestre 

"Monte Galiaeiro" 

9. BIC Gravado rupestre 

"Coto dos Mouros" 

10. BIC Gravado rupestre 

Monte do Trarrastal: 

"Outeiro das campanas" 

11. BIC Pazo de Cadaval - 

Urzaiz  

12. BIC Pazo de Nigrán ou de 

Cea  

13. BIC Restos da igrexa 

visigitica de Panxón 

14. BIC Torre de Méndez  

15. BIC Torre de Tebra 

16. Castelo Militar de Goián 

17. Castelo Monterreal  

18. Torre de Tebra 

19. Casa de Plas o de Arias  

20. Casa Florida o Torres 

Brancas  

21. Pazo Abacial de Nigrán  

22. Pazo da Touza o Torre de 

Touza 

23. Pazo de Barreiro  

24. Pazo de Brito  

25. Pazo de Cadaval Urzaiz  

26. Pazo de Cea  

27. Pazo de Lamelas  

28. Pazo de Sabaras  

29. Pazo de Tebra 

30. Pazo-Casa de Cadaval  

31. Pazo-Casa Forte dos 

Correa ou Torre de Goián 

32. Torre de Méndez  

33. Mirador A Cabeciña 

34. Mirador Caseta forestal 

de Mougás  

35. Mirador Castro Chavella  

36. Miradoiro de O Viso  

37. Miradoiro de San 

Antonio  

38. Miradoiro do Monte do 

Castro (Chandebrito) 

39. Miradoiro do Monte dos 

Outeiros 

40. Miradoiro dos Mouros 

(Monte Castelo) 

41. Miradoiro Casa Forestal 

Mougás-Outeiro da 

Cheira 

42. Miradoiro Monte A Groba  

43. Miradoiro Monte Aloia  

44. Miradoiro Monte Cepudo  

45. Miradoiro Monte do 

Facho  

46. Miradoiro Monte dos 

Pozos  

47. Miradoiro Monte Torroso 

48. Miradoiro Monteferro  

49. Miradoiro Niño do Corvo  

50. Miradoiro O Cortelliño  

51. Miradoiro Pedra da Gata  

52. Miradoiro Santa Marta 

53. Miradoiro Virxe da Rocha 

54. Igrexa A Ramallosa (San 

Pedro)  

55. Igrexa Amorín (San Xoán) 

56. Igrexa Baíña  

57. Igrexa Baredo (Santa 

María)  

58. Igrexa Barrantes (San 

Vicente) 

59. Igrexa Belesar (San 

Lourenzo)  

60. Igrexa Borreiros (San 

Martiño)  

61. Igrexa Burgueira (San 

Pedro) 

62. Igrexa Camos (Santa 

Baia)  

63. Igrexa Chandebrito (San 

Xosé)  

64. Igrexa Currás (San 

Martiño) 



 
 

65. Igrexa Forcadela (San 

Pedro)  

66. Igrexa Goián (San 

Cristovo) 

67. Igrexa Gondomar (San 

Bieito)  

68. Igrexa Loureza (San 

Mamede) 

69. Igrexa Maiufe (San 

Vicente)  

70. Igrexa Morgadáns 

(Santiago)  

71. Igrexa Mougás (Santa 

Uxía)  

72. Igrexa Nigrán (San Fiz)  

73. Igrexa O Rosal (Santa 

Mariña) 

74. Igrexa Oia (San Miguel)  

75. Igrexa Panxón (San 

Xoán)  

76. Igrexa Peitieiros (San 

Miguel)  

77. Igrexa Piñeiro (San 

Salvador) 

78. Igrexa Pinzás (Santa 

María)  

79. Igrexa Priegue (San 

Mamede)  

80. Igrexa Saiáns (San Xurxo)  

81. Igrexa San Salvador de 

Tebra (San Salvador) 

 

VI.- AFECCIÓN SEVERA A HUMEDAIS E A ESPECIES CATALOGADAS COMO VULNERABLES E EN PERIGO DE 

EXTINCIÓN 

 

CÓDIGO IGH 

 

NOME 

 

TIPO 
DISTANCIA AO MUÍÑO 

MÁIS PRÓXIMO 

1140030 Cruz de Pau Turbeiras Altas 0,42 (A1.1) 

1140216 Rego de Mougás Turbeiras Altas 0,82 (A1.1) 

 

1140217 

 

A Cruz de Pau 

Pantanos con vexetación 

arbustiva 

 

0,38 (A1.2) 

1140028 Torroña Turbeiras Altas 1,12 (A1.2) 

1140218 Torroña Turbieras Altas 1,19 (A2.1) 

 

VII.- 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. 

A Lei do chan de Galicia aposta na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola 

defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores 

merecedores de especial salvagarda.  Así o indica literalmente: 

“A Lei do chan aposta pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa 

pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”. 

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 TORROÑA I. 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 Torroña I non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia desta 

sobre a Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia. 

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

NATURAL E DA BIODIVERSIDADE 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

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

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias 
económicas, sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais. 

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

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

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

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

 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

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

construción e do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do parque 
eólico Torroña I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 

2020/24), DOG Núm. 44, de 3 de marzo de 2023. 

As  infraestruturas eólicas desvirtúan a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, itinerarios, lugares 

de especial interés paisaxístico, miradores e afecta de forma irreversible a conectividade ecolóxica dos espazos. 

2.- As Directrices Enerxéticas 2018-2020 de Galicia expoñen para a enerxía eólica unha potencia instalada en 2030 

de 4.122 MW, sendo a finais de 2019 a potencia instalada de 3.986 MW. En setembro de 2022 esta potencia está 
amplamente superada, polo que o proxecto só se xustifica desde un punto de vista especulativo. 

Galicia supera en 2020 os obxetivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo 
final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica. 

Non se xustifica por tanto a necesidade do proxecto eólico Torroña I. 

Deberan reflexionar seriamente sobre se é necesario realmente seguir implantando máis aeroxeradores e máis liñas 
eléctricas porque a presión eólica é excesiva, este proxecto eólico non se xustifica, non existe retorno social algún 

como xa demostrou no seu informe recente o Banco de España e a implantación de máis eólica pon en xaque a 
biodiversidade. 

Véxase o documento: Do Renewables Create Local Jobs? https://repositorio.bde.es/handle/123456789/29475 

 

https://repositorio.bde.es/handle/123456789/29475


 
 

3.- 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. 

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

5.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado 
Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou 

unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, 

é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de 
beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares que habitan ou 
frecuentan. Ninguén, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, teñen dereito a  emborronar a 
dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. 

E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a 
aparencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres 
que o habitan. E no presente caso constátase un rexeitamento social ao proxecto eólico Torroña I e demais parques 

eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de evacuación 

existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilaterlamente por mor do interés 
dunha empresa as  paisaxes agrarias, culturais e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e 

polígonos eólicos que só benefician a empresas como é o presente caso. 

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS 
EN GALICIA: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777 

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

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

Debera abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a cidadanía afectada e o 
público poidan participar na localización do proxecto eólico Tororoña I aos efectos paisaxísticos, de saúde e de 

benestar. Cómpre ter en conta que o Convenio europeo da Paisaxe indica que os obxectivos de calidade paisaxística 

determínaos a Administración, en base ás aspiracións da cidadanía, e non en base ás aspiracións dunha mercantil 

promotora que actua no mercando con ánimo de lucro. Polo tanto, estase a obviar a participación pública nun 

instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta afección como é este proxecto industrial. 

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

permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, 
implica un risco e un prexuizo para a integridade do espazo e a conservación das especies.  

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

lagoas ubicadas na área de afección do proxecto. 

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

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

cableado, a proxección das liñas de evacuación cos respectivos puntos de apoio e accesos aos mesmos, xunto coa 
remoción de toneladas de terra precista para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os 

recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e largo plazo desertificación da área afectada, 
xa que a perda da cuberta vexetal e dos humedais convirte aos chans en recurso natural non renovable e finito que 
perde a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible. O mesmo sucede cos 

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


 
 

humedais e os terreos ribeiregos aos cauces, coa conseguinte afección á necesaria conectividade ecolóxica e a 
necesaria permeabilidade dos ecosistemas e dos hábitats. 
O desenvolvemento eólico non consigue axudar no desenvolvemento económico das comunidades rurais 

afectadas, mentres que o aproveitamento forestal que se ve ameazado co desenvolvemento eólico supon unha 

axuda económica importantísima nas economías familiares. 

Non debería argumentarse a necesidade de instalar parques eólicos en beneficio do medio ambiente perxudicando 
algo que actualmente está realizando de forma activa unha labor protectora do solo, da biodiversidade e ademais 

mitigando o cambio climático.  
A proliferación de parques eólicos nos municipios afectados e contorna, co conseguinte impacto paisaxístico e 

medio ambiental, inciden directamente nas posibles oportunidades dos municipios afectados para conseguir loitar 
contra o despoboamento rural.  
Ninguén nin ningún poder público ou Administración ten dereito a emborronar a dimensión paisaxística dun 

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

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

Neste caso debe considerarse a actividade eólica como un uso incompatible e prohibido en relación a capacidade 
de producción forestal e vocación tradicional dos terreos nos que se asientan as explotacións forestais e os 
prexuizos irreversibles para os humedais presentes e afectados polas infraestruturas do proxecto do parque eólico 
Torroña I que afecta de forma significativa e irreversible á conectividade ecolóxica dos ecosistemas. 

8.- Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica do 

proxecto e a súa afección á Rede Natura 2000 e ás aves en perigo de extinción e vulnerables.  

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

xerando molestias a distintos niveis á poboación circundante a nivel de saúde pública e conferindo á paisaxe «unha 

imaxe de desasosego». Doutra banda, organizacións de referencia como SEO/Birdlife alertaron que as luces e 

escintileos luminosos provenientes dos aeroxeradores alteran os ciclos naturais de moitos seres vivos durante o 

período nocturno e as súas pautas de comportamento ao modificar os seus ritmos circadianos, chegando a 

desorientar ás aves e certos anfibios nos seus procesos migratorios. 

 

A Serra da Groba, 18 de marzo de 2023 

 

 

Asdo.-_________________ 

 


