Dona Cristina Correa Pombal, en calidade de alcaldesa-presidenta do
Concello de Oia (Pontevedra), cargo que consta por notoriedade, ante esta
dependencia e conforme á Resolución do 22 de setembro de 2021, da
Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información
pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización
administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de
incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do Parque
Eólico de Albariño I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño
(Pontevedra) e promovido por Acciona Ceólica Hispanica S.L. (expediente
IN661A 2007/1-4). DOG Núm. 207 do 27 de outubro de 2021.
Á vista da Resolución do 22 de setembro do 2021, da Xefatura Territorial de
Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto
ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de
construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal
do Parque Eólico Albariño I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño
(Pontevedra) e promovido por Acciona Ceólica Hispanica S.L. (expediente
IN661A 2007/1-4), por medio do presente escrito realiza as seguintes:
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ALEGACIÓNS

1-

A avaliación ambiental do parque eólico de Albariño I faise de
acordo ao disposto nos artigos 6, 7, 17 ao 48 da Lei 21/2013,
do 9 de decembro, de avaliación ambiental. Neste senso, o
Plan sectorial eólico de Galicia (ao que debe adaptarse esta
actuación) non consta sometido ao citado procedemento de
avaliación ambiental estratéxica atendendo ao previsto nos
artigos 31 ao 53 da anteriormente citada Lei 9/2021 o cal
supón un incumprimento da lexislación ambiental vixente en
España.
Este feito condiciona e limita, de facto, a avaliación dos impactos
asociados á implantación do proxecto do parque eólico. Ao non facerse
un estudo de impacto ambiental estratéxico do plan marco encargado
de coordinar os proxectos eólicos existen deficiencias manifestas na
utilidade dos mecanismos de control ambiental.

2-

Non se avalía de maneira obxectiva a alternativa 0 en relación
a tódolos aspectos ambientais e sociais.
No apartado b do artigo 35 da “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental” determinase que o estudo de impacto ambiental
ha de incluír o seguinte:

No Anexo VI de dita lei sinálase, así mesmo, a seguinte consideración:
Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una
descripción de los aspectos pertinentes de la situación actual del
medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de
su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en
la medida en que los cambios naturales con respecto a la
hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo
razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información
medioambiental y los conocimientos científicos.
Deste xeito, a comparación da alternativa 0 coas alternativas de
execución do proxecto centrase nos efectos positivos do
desenvolvemento do parque eólico, sen analizar os efectos negativos
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Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas
que tengan relación con el proyecto y sus características
específicas, incluida la alternativa 0, o de no realización del
proyecto, y una justificación de las principales razones de la
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto
sobre el medio ambiente.

derivados da súa construción. No que se refire á
medioambiental, na páxina 46 do EsIA se sinala o seguinte:

cuestión

La energía eléctrica generada en el parque eólico procede de una
fuente renovable y no produce emisiones de carbono ni de otros
gases contaminantes por lo que resulta un beneficio para la
sociedad y el ambiente.
Como podemos observar, na descrición da alternativa 0 non se
analizan os efectos positivos derivados da súa non implementación,
como os que se poden producir ao non xerar afeccións sobre as
coberturas e usos do solo. Ocorre o mesmo nas determinacións
vinculadas ao medio socioeconómico, no que se apunta o seguinte:
Los ingresos económicos recibidos por los propietarios de los
terrenos podrán emplearse en una mejora de la rentabilidad de
los usos del suelo ligados a aprovechamientos agropecuarios y
forestales y en la mejora de la organización de las actividades
recreativas en la zona de proyecto.

3-

Non se realiza un estudo comparativo eficaz da situación
ambiental actual coa actuación derivada do proxecto obxecto
de avaliación para cada alternativa, tal e como determina o
apartado 3.e do Anexo VI da “Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental”.
Na páxina 46 do EsIA faise unha breve comparación da situación sen
proxecto e con proxecto. Porén, non se realiza unha comparación da
alternativa 0 con cada unha das alternativas de execución do proxecto,
tal e como estipula a normativa pertinente. Deste xeito, se debería
realizar un estudo máis rigoroso das diferentes alternativas,
establecendo unha zonificación pormenorizada.

4-

Non se establecen de xeito correcto as vantaxes asociadas á
posta en marcha do parque eólico.
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Deste xeito, dáse a entender que a situación sen proxecto non posúe
ningún efecto positivo en termos socioeconómicos. Este análise é
claramente parcial e non ten en conta todas as variables e
impactos. Nesta liña, a implementación do parque eólico xerará un
evidente impacto negativo neste ámbito, ao entender que o seu
funcionamento xerará afeccións directas ao potencial turístico e a o
atractivo natural da serra da Groba.

Na páxina 45 do EsIA, no que expoñen unha descrición das vantaxes e
inconvenientes da posta en marcha do PE Albariño I, sinalan que a
principal vantaxe con respecto ó medio biótico será a proposición de
medidas mitigadoras e correctoras para minimizar os impactos e a
elaboración dun plan de vixilancia. Se ben estas accións son necesarias
para o correcto desenvolvemento do parque eólico, isto non pode ser
considerado como unha vantaxe para o medio biótico. Máis ben,
trátase dun paliativo necesario que compense as desvantaxes e
afeccións xeradas pola súa instalación e funcionamento. Polo tanto,
esta cuestión non pode ser considerada como unha vantaxe
para o medio biótico, posto que a construción do parque non
vai xerar unha mellora da situación do medio biótico do
entorno.
As infraestruturas do proxecto afectan aos seguintes montes
veciñais: Bahiña, Belesar, Burgueira, Cereixo, Donas, Foral da
Groba, Mougás, Viladesuso e Pedrada, Castillo e Queimado. A
este respecto, deben terse en conta os seguintes puntos:








Para poder expropiar os terreos propiedade do monte veciñal
deberá seguirse o expediente de compatibilidade de utilidades e, no
seu caso, de prevalencia da utilidade pública do parque sobre o
monte veciñal.
No caso de non alcanzarse un acordo entre a empresa promotora
do parque eólico e a comunidade de montes, deberá cumprirse o
establecido na lei de expropiación forzosa.
O solo para expropiar deberá ser cualificado como de protección de
infraestruturas, debendo derivar a súa valoración e indemnizacións
procedentes desta cualificación.
Os novos viarios de servizo ao parque eólico executados pola
empresa adxudicataria dentro de terreos comunais deberán ser
adscritos ás comunidades de montes veciñais de man común
(MVMC) en réxime de pleno dominio segundo o artigo 348 de
Código Civil. A este respecto:
o

o

A nuda propiedade: recaerá sobre os MVMC a propiedade do
viario de maneira formal, podendo negociar (conmutar) con ela.
Teñen dereito a esixir un prezo de un só pago o como rendas de
frecuencia de acordo co seu valor.
Usufruto: recaerá tanto na MVMC coma na empresa Acciona
Ceólica Hispanica S.L. (CIF: B82956517), sen que poda, esta
última, ter a plena propiedade dos citados viarios e tendo a
empresa usufrutuaria a obriga de xestionalos e mantelos
operativos e funcionais para o uso que se lles vai a dar
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5-

6-

O estudo de impacto ambiental non cumpre as disposicións
establecidas no “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición” referidas á planificación sobre
residuos de construción e demolición.
No artigo 14 desta lei manifestase que as accións vinculadas aos
residuos de construción e demolición deben estar acompañadas de
prazos, medidas de carácter económico e medios de financiación.
Porén, estas cuestións non aparecen referidas no EsIA. Deste xeito,
empregase unha táboa na que se sinala o residuo (e o seu código LER),
o seu perigo, a cantidade estimada, o seu xestor e a súa zona de
almacenamento (figura 1), pero non os prazos estimados para a súa
eliminación e o coste económico asociado, vulnerando, así, as
determinacións do RD 105/2008 anteriormente citado.

Dito isto, cabe mencionar que na páxina 38 do EsIA sinalase que se
incorporará un anexo titulado “Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción”, no que se espera que se detalle máis profundamente a
planificación dos residuos. Non obstante, este anexo non se atopa
na documentación exposta.

7-

Precísase unha maior concreción e detalle no subapartado
dedicado ás afeccións que a construción do parque eólico pode
xerar na xeomorfoloxía do entorno. Na páxina 116 do EsIA,
sinalase que:
Durante las excavaciones y las explanaciones para la
construcción de los nuevos viales y plataformas para el izado de
los aerogeneradores, se modifica el microrrelieve de algunas
zonas, mediante movimientos de tierras, creación de desmontes y
terraplenes provocando un impacto MODERADO para ambas
alternativas.
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Figura 1. Táboa empregada para xestionar os residuos producidos na fase de
construción.

Tendo en conta o potencial risco que estas intervencións poden supor
aos aspectos xeomorfolóxicos do entorno, estímase conveniente un
maior afondamento nas intervencións así como nas posibles afeccións
relacionadas. Non sinalan que zonas poden verse máis afectadas nin
de que forma, polo que este análise resulta certamente impreciso e
falto de detalle.

8-

Determinadas obras vinculadas á construción do parque eólico
xeran diversas afeccións á rede hidrolóxica que poden ser
especialmente ameazantes para a calidade das augas, flora e
fauna do entorno.
Na páxina 16 do anexo J do EsIA, centrado no plan de restauración, se
sinala que a torre meteorolóxica permanente se situará no límite
dunha zona de policía dun rego sen nome (ID do curso: 100379928),
afluente do río da Groba. Esta localización obriga á promotora a
extremar precaucións e a afondar en medidas protectoras
relacionadas, xa que as afeccións á rede hidrolóxica derivadas destas
actuacións poden ser dun gran impacto, afectando á calidade das
augas, á flora e á fauna ripícola asociada.

El dominio público hidráulico sólo se verá afectado por el proyecto
en el curso 1003799292, ya que la zanja lo atravesará, sin
embargo, hay que tener en cuenta que también se puede ver
afectado por las labores de mejora del vial existente, que también
atraviesa el curso de agua, y que servirá de acceso a los
aerogeneradores AG09 y AG11. La zanja discurrirá de forma
paralela a este vial existente.
O impacto que poden supor as obras relativas á construción da gabia e
á modificación do viario de acceso sobre este curso fluvial poden ser
especialmente graves, tendo en conta que non só non se respecta a
zona de policía do curso, senón que o atravesa directamente.

9-

Non se analiza o impacto do parque eólico sobre as traídas de
auga veciñais presentes na poligonal do parque eólico e que
teñen afección directa sobre 170 veciños.
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Compre indicar tamén as afeccións que se poden ocasionar sobre o
curso fluvial de código 1003799292. Neste senso, na páxina 12 do plan
de restauración (anexo J) se sinala o seguinte:

As obras de modificación de viarios afectarán a varios captacións de
auga para o abastecemento humano. Concretamente, as captacións
afectadas, denominadas grupalmente como “Nido do Corvo”,
pertencen á CCUU A Cheira – Torroña – Oia, tal e como se pode ver na
figura 2. Estas captacións abastecen a 21 vivendas, 2 establecementos
hostaleiros, unha nave e a un club de bolos situado en Torroña (Oia).
Isto supón unha potencial afección á 56 habitantes permanentes e a
114 habitantes de xeito estacional. Pese a importancia destas
captacións, NON se tratan no EsIA.
Figura 2. Trazado de viario que será modificado sobre os cursos fluviais e as súas
zonas de policía, así como as captacións de auga á que afectan.

O EsIA non valora a magnitude dos impactos que se poden

numerosos elementos relacionados co manexo da auga.
Nas páxinas 119 e 120 do EsIA dedicase un subapartado a analizar os
posibles impactos que o parque eólico pode xerar na calidade das
augas. Porén, este subapartado se atopa completamente copiado de
un subapartado previo centrado na erosión do solo. Polo tanto,
consideramos que os impactos sobre a calidade das augas non é que
non se analicen correctamente, senón que, directamente, NON se
estudan. Como se pode deducir, un proxecto deste tipo non debe
obviar as afeccións que se poden producir neste ámbito, máis tendo en
conta a importancia que posúe neste espazo.
Así mesmo, compre destacar a elevada densidade de elementos que
pasan por alto no EsIA, como son os regueiros, regueiras e as fontes,
cuxa afección suporá un importante impacto no complexo sistema
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10-

Figura 3. Relación dos regueiros e regueiras que se atopan na conca do
río Tamuxe. Fonte: Santos Vázquez, 2017
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etnográfico de manexo da auga, aínda en uso augas abaixo. Como
recolle Santos Vázquez (2017), que só estuda estes elementos
presentes na cunca do Río Tamuxe, a densidade dos mesmos na
contorna do parque eólico é elevadísima, recollendo 909 topónimos
que fan referencia a auga, das cales 199 fan referencia a fontes e
mananciais (figuras 3 e 4). Ademais, cabe remarcar que estes datos só
pertencen á cunca do río Tamuxe, polo que noutras vagadas o número
destas figuras pode ser igual ou superior. A afección a estes elementos
pode ter unha importancia capital, xa que estas augas son manexadas
polos veciños para regadíos e abastecemento do gando. Nesta liña,
resulta especialmente importante valorar o abastecemento dos
cabalos (Equus caballus, de Pura Raza Galega), que teñen neste
espazo unha importancia moi significativa.

Figura 4. Relación das fontes e minas situadas na conca do río Tamuxe.
Fonte: Santos Vázquez, 2017.

Os aeroxeradores AG08, AG09 e AG11 se atopan no interior do
perímetro de protección de augas mineiro-naturais AGUASANA
2, o que imposibilita o desenvolvemento do parque eólico
dadas as graves afeccións á calidade de auga que se poden
ocasionar.
As obras afectarán gravemente á hidrografía dos ríos, xa que sobre
este
alto
atópanse
as
cuncas
do
río
Mougás
(código
ES.014.NR.315.000.01.00),
a
do
río
da
Groba
(código
ES.014.NR.311.007.01.00), a de Oia de categoría costeira (código
ES0142), a de Miñor (A Ramallosa) con categoría de transición (código
ES01425) e a do Encoro de Baiona (código ES.014.MR.312.000.01.00).
Isto afecta gravemente as nacentes dos ríos Mougás, Vila de Suso e
Tamuxe no concello de Oia, aos dos ríos de Bahiña, Guillade e Groba
no concello de Baiona e ao afluente do río Cereixo no concello de
Tomiño. O caso do río Tamuxe resulta especialmente interesante, xa
que mantén un sistema de levadas singular a nivel etnográfico,
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11-

quedando moi poucos exemplos con tanta complexidade en Galicia
(Santos Vázquez, 2017).

mineiro-naturais, o que supón unha afección moi significativa.
Figura 5. Localización do perímetro de protección de augas mineiro-naturais
AGUASANA 2.

Neste senso, segundo o Clúster da Auga Mineral e Termal de Galicia,
este tipo de augas son augas minerais de orixe subterráneo que
presentan un alto grao de mineralización. Polas súas características
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Nesta liña, a calidade das augas subterráneas é de especial relevancia,
xa que o ámbito do parque eólico localízase sobre a masa de auga
subterránea de nome O MORRAZO – PONTEVEDRA – VIGO – BAIONA
(código de referencia: 014.001) e sobre a cunca hidrográfica do río da
Groba (código de referencia: ES.014.NR.311.007.01.00), nas cales
atópase a explotación de augas mineiro-naturais de AGUASANA 2
(código de referencia: 36032). Esta explotación, con titularidade da
empresa AGUASANA S.L., vese gravemente afectada, sobre todo na
fase de construción do parque eólico. Como podemos ver na figura 5,
os aeroxeradores AG08, AG09 e AG11 se atopan no interior da
delimitación de esta área designada para a explotación de augas

físico-químicas, poden inducir efectos favorables para a saúde,
resultando aproveitables como augas envasadas comercialmente, ou
con fines terapéuticos e de descanso en balnearios. Estas augas
mineiro-naturais se atopan reguladas no ámbito europeo pola Directiva
2009/54/CEE (pola que se refundan a Directiva 80/777/CEE e a
Directiva 96/70/CE) e no ámbito español polo Real Decreto 1798/2010,
de 30 de decembro, polo que se regula a explotación e
comercialización de augas mineiro-naturais e augas de manancial
envasadas para consumo humano.
O perímetro de protección que enmarca este área de augas mineironaturais establecese para designar un marco que asegure a
sustentabilidade do recurso e o mantemento do equilibrio natural no
seu entorno. Mediante esta figura, se prohiben ou condicionan
determinadas actividades co fin de salvagardar a integridade e pureza
do acuífero, así como os dereitos do titular para o seu aproveitamento
(neste caso, AGUASANA S.L.). No contexto galego, a regulación dos
perímetros de protección desta figura aparece contida na Lei 5/1995,
de 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de manancial
e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de
Galicia. No artigo 17 desta lei, se manifesta o seguinte:

Tendo esta disposición en conta, a delimitación deste área resulta
incompatible cun proxecto que, como se viu na alegación anterior, non
analiza debidamente as afeccións que se poden producir na calidade das
augas do entorno. Polo tanto, ante a ausencia deste
imprescindible análise, consideramos que as afeccións que se
poden producir neste ámbito son críticas e, en consecuencia,
valoramos a construción do parque eólico como incompatible.

12-

Os aeroxeradores AG02, AG04, AG06, AG08 e AG09 se atopan
nunha zona declarada como “área de captación de zonas
sensibles” (figura 6) e o EsIA non o ten en conta.
Segundo o establecido no Anexo II do Real Decreto 509/1996, de 15 de
marzo, de 28 de decembro, polo que se establecen as normas
aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas, considerarase
como zonas sensibles os seguintes grupos:
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La concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento de
las aguas aquí reguladas otorga a su titular el derecho exclusivo a
utilizarlas en las condiciones que reglamentariamente se fijen. El
órgano competente, a instancias del titular, proveerá las medidas
precisas para impedir que se realicen, en el perímetro de
protección autorizado, trabajos o actividades que pudieran
perjudicar el normal aprovechamiento de las aguas.

a) Lagos, lagunas, embalses, estuarios y aguas marítimas que
sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un
futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.
b) Aguas continentales superficiales destinadas a la obtención de
agua potable que podrían contener una concentración de
nitratos superior a la que establecen las disposiciones
pertinentes del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica.
c) Masas de agua en las que sea necesario un tratamiento
adicional al tratamiento secundario establecido en el artículo 5
del Real Decreto-ley y en este Real Decreto para cumplir lo
establecido en la normativa comunitaria.

Figura 6. Delimitación da zona designada como área de captación de zona sensible.
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Dito isto, o EsIA non ten en conta esta particularidade, o que resulta
especialmente grave si a isto lle engadimos o disposto na alegación nº
10, na que se sinala que o impacto sobre a calidade das augas non
está analizado.

13-

Menosprézase o impacto visual e paisaxístico que o parque
eólico Albariño I xera no seu entorno, especialmente no caso
da Área de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) da Serra da
Groba (código AEIP: AEIP_06_09).
Tal e como sinalan na páxina 79, a superficie afectada polo parque
eólico na AEIP da Serra da Groba é de 1665,22 hectáreas. Tendo en
conta que a superficie total desta AEIP é de 1847,19 hectáreas,
estamos falando dunha afección directa no 89,60% da área catalogada
como de especial intereses paisaxístico. Así mesmo, a AEIP do Chan da
Valga (afectada polo parque eólico no 85,26% da súa superficie) e AEIP
dos Montes do Facho e Tetón (afectada polo parque eólico no 67,32%
da súa superficie) tamén reciben unha afección visual significativa.
Nesta cuestión, ademais, debemos ter en conta que non se suman os
efectos sinérxicos provocados por outros parques eólicos que se
situarán no entorno da serra da Groba.
Así mesmo, a pesar de que non se xustifica de maneira explícita o
radio de 15 km, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográfico (MITECO) sinala nun informe que o estudo paisaxístico
dun parque eólico debe abarcar un radio de 25 km, incluíndo
“principais zonas (pobos), liñas (estradas, carreiros) ou puntos
(miradoiros) de concentración de observadores” (MITECO, 2020: 16).
Así pois, non seguen tampouco as recomendacións do MITECO
para a realización do estudo paisaxístico.

14-

La ocupación de los terrenos, el desbroce del terreno y las
explanaciones suponen la desaparición de elementos paisajísticos
que modifican el entorno visual y provocan un impacto
MODERADO. (…) La construcción de viales a nivel paisajístico
puede suponer un impacto MODERADO, ya que, aunque se han
aprovechado parte de los viales existentes de la zona, se produce
una rotura en la continuidad del paisaje.
Como podemos deducir, establecer modificacións no entorno
visual e producir unha rotura na continuidade do paisaxe non
son feitos asociables a un impacto moderado, tendo en conta
ademais o valor paisaxístico tan significativo que a Serra da Groba
posúe, declarada Área de Especial Interese Paisaxístico (AEIP). Por isto,
débense reconsiderar os impactos paisaxísticos que se poden
desenvolver na fase de construción do parque eólico.
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Minimízase o impacto paisaxístico causado pola construción
de viarios de acceso ao parque eólico. Na páxina 125 do EsIA
sinálanse as seguintes consideracións:

15-

O impacto sobre hábitats de interese comunitario está
infravalorado, xa que no EsIA o consideran como MODERADO
sen considerar que gran parte das actuacións, como as liñas de
evacuación, teñen un carácter irreversible e permanente.

En canto á flora ameazada, a especie Succisa pinnatifida Lange,
presente na cuadrícula UTM 10x10 km 29 TNG15 (na que se localiza a
poligonal do parque eólico) no Inventario Español de Especies
Terrestres, se atopa catalogada no Catálogo Galego de Especies
Ameazadas como “En Perigo de Extinción” e como “crítica-CR” no Libro
Vermello da Flora Vascular Ameazada de España. Aparece unha
poboación catalogada no mesmo Libro Vermello en dúas cuadrículas
UTM 1x1 km en Belesar (Pontevedra). Con todo, no EsIA non
localizaron exemplares nas visitas a campo e alegan que as citas
existentes localízanse a máis de 2 km do aeroxerador máis próximo.
Non obstante, observando a base de datos do GBIF (Global Biodiversity
Information Facility) hai na zona tres citas confirmadas da especie.
Xeoreferenciando a imaxe do GBIF obsérvase que dúas das citas
localízanse dentro da poligonal do parque eólico. Esta especie se atopa
asociada ás formacións de brezais higrófilos, as cales van ser
afectadas polos viarios e as gabias, polo que o impacto sobre esta
especie deberíase considerar no EsIA. Ante o exposto, débese
considerar a vulneración aos conceptos de “Dano ambiental” e “Estado
de conservación”, recollidos na Lei 26/2007, de 23 de outubro, de
responsabilidade ambiental, que no seu artigo 2, centrado en
definicións, manifesta o seguinte:
1. «Dano ambiental»: Os danos ás especies silvestres e aos
hábitats, é dicir, calquera dano que produza efectos adversos
significativos na posibilidade de alcanzar ou de manter o estado
favorable de conservación deses hábitats ou especies.
6. «Estado de conservación»: Con respecto a un hábitat, a suma
de influencias que actúan sobre el e sobre as súas especies
típicas que poidan afectar a longo prazo á súa distribución
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Compre indicar que unha tesela do hábitat prioritario 4020,
correspondente ao brezal húmido europeo de Erica ciliaris, verase
afectada pola ampliación en 2,5 m do ancho dun viario preexistente, o
cal afectará de xeito SEVERO, polo que deberían propor medidas
compensatorias. Do mesmo xeito, a afección directa sobre estes
hábitats é dunhas 0,17 ha., mais a apertura de viarios sobre estes
hábitats pode cambiar as condicións da hidromorfía, facendo que o
impacto sexa extensivo sobre as teselas destes hábitats, polo que a
valoración do impacto sobre os mesmos debería considerarse SEVERO
e deberían propor medidas compensatorias pertinentes.

natural, á súa estrutura e ás súas funcións, así como á
supervivencia a longo prazo das súas especies típicas na área de
distribución natural dese hábitat no territorio español.
Tamén se deben ter en conta as contradicións coa Directiva 92/43/CEE,
relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora
Silvestres, da que se destaca:
Artigo 2
1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a
biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e
da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados
membros ao que se aplica o Tratado.
2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva
terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun
estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das
especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario.

16-

Infravalóranse os impactos que o parque eólico pode xerar
nas charcas temporais presentes no alto da Groba.

Este tipo de ambientes sufriron e seguen sufrindo unha elevada taxa
de desaparición ou alteración por diferentes causas antrópicas. Estes
hábitats son de vital importancia para especies como o sapo de
esporóns (Pelobates cultripes), especie cuxa distribución mundial
limítase á Península Ibérica e ás costas mediterránea e sudoccidental
de Francia. Esta especie se atopa catalogada como “case ameazada”
(NT polas súas siglas en inglés) no Catálogo Nacional de Especies
Ameazadas (CNEA) e ten unha situación especialmente delicada en
Galicia segundo as investigacións de P. Galán, debido ás
transformacións dos usos do solo (sobre todo a urbanización da zona
litoral), á contaminación das masas de auga e á alteración dos medios
acuáticos, onde leva a cabo a súa reprodución.
Nestes medios lénticos temporais, a asociación naturalista “Baixo
Miño” (ANABAM) rexistrou no 2012 (e por primeira vez en Galicia) a
presencia dos crustáceos anostráceos da especie Tanymastix
stagnalis. A pesares de non estar catalogados en ningunha figura de
protección, son uns crustáceos considerados fósiles viventes que levan
na terra sen cambios desde o Xurásico (200-150 millóns de anos). Esta
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Pese que a non se atopa catalogada como tal, as características
biolóxicas destes microhábitats presentes no alto da Groba mostran
unha estreita relación cas denominadas “augas continentais retidas –
ecosistemas lénticos” (hábitat de grupo 31), investigados por Camacho
et al. (2009).

especie configúrase como bioindicadores da calidade das augas e,
ademais, son moi susceptibles ás alteracións dos medios nos que
habitan. A estas peculiaridades, compre sumar a súa singularidade no
contexto galego. Nesta liña, só se coñecen dúas poboacións desta
especie en Galicia: no alto da Groba (espazo que nos atinxe) e no
monte do Galleiro, nos concellos de Mos, Pazos de Borbén e
Ponteareas.
Tendo estas cuestións en conta, compre indicar que no EsIA (en
fragmentos separados; se sinala a súa localización en cada unha das
citas) refírense a estes microhábitats, e manifestan o seguinte:
Los drenajes y desagües afectan a determinados microhábitats
del parque, de los cuales son muy dependientes algunas especies
del grupo de los anfibios. El drenaje de algunas de las zonas de
encharcamiento provocaría la migración hacia otras zonas del
parque de algunas de estas comunidades. Se considera este
punto un impacto MODERADO (páxina 123 do documento
principal do EsIA).

Como podemos observar nestes fragmentos, recoñecen a presencia
destes microhábitats e do sapo de esporóns (Pelobates cultripes),
anque non mencionan o caso do Tanymastix stagnalis. Se sinala,
ademais, o alto grao de vulnerabilidade das especies e as afeccións
que sufriría o hábitat. Neste senso, o drenaxe deste microhábitat
conlevaría a súa desaparición e a forzosa migración destas
comunidades animais. Tendo en conta estas cuestións, estaríamos a
falar dunha perda permanente da calidade das condicións ambientais
sen posible recuperación, incluso ca adopción de medidas protectoras
e correctoras. Esta caracterización, empregando os propios criterios
establecidos no EsIA, obrigan a considerar estas afeccións como
críticas, superiores ao limiar aceptable:
Es un impacto ambiental crítico, aquel cuya magnitud sea
superior al umbral aceptable, y que produzca una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin
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La diversidad de especies de anfibios es importante, y aunque la
mayoría de taxones presentan una distribución amplia en Galicia,
se incluyen también especies de distribución más restringida o
que presentan un estado de conservación desfavorable, como es
el caso de Hyla molleri, Pelobates cultripes, Rana iberica o
Chioglossa lusitanica, catalogadas como “Vulnerable” en el CGEA,
categoría que se comparte con en el CEA en el caso de Chioglossa
lusitánica (páxina 26 do anexo C do EsIA, dedicado a estudo
faunístico).

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras o correctoras (páxina 114 do EsIA).
Polo tanto, consideramos que a construción do parque eólico
Albariño I é claramente incompatible coa conservación de estes
microhábitats, dados as afeccións de carácter CRÍTICO que se
poden desenvolver.
Así mesmo, na páxina 24 do anexo K, dedicado ao estudo de sinerxías
e efectos acumulativos, se sinala a seguinte consideración:
Respecto los anfibios y reptiles, ninguna de las especies indicadas
ha sido detectada en las visitas a la zona. De seguirse las
medidas preventivas y correctoras indicadas en el Estudio de
Impacto Ambiental no se esperan, a priori, afecciones
significativas sobre las poblaciones de ninguna de estas especies,
ni sobre los hábitats a los que están vinculadas como
consecuencia de la instalación del parque eólico.

17-

A poligonal do parque
catalogada como “Área
escribente das canaveiras
especie incluída dentro dun

eólico sitúase sobre unha zona
de distribución potencial” da
(Emberiza schoeniclus lusitanica),
Plan de Recuperación en Galicia.

Pese a que esta especie habita principalmente en zonas de humidais
costeiros, cabe ter en conta que esta área, designada dentro do plan
de recuperación, pode constituírse como unha zona de descanso
durante os seus desprazamentos. Por isto, as afeccións que a
implementación do parque eólico poden xerar nesta especie poden ser
moi graves, dado o potencial risco que os aeroxeradores poden supor
nas aves que habitan no entorno (mortes por colisión directa
primordialmente). Este caso é especialmente preocupante, dado que
se encontra en perigo de extinción, tanto polo Catálogo Galego de
Especies Ameazadas (CGEA) como polo Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (CNEA).
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Esta consideración é incoherente co sinalado previamente. É dicir, non
só sinalan que non se avistaron as especies que previamente indican
como que si están presentes no ámbito (isto depende da época na que
se realice o traballo de campo; porén, se ten constancia da súa
presencia), senón que ademais se contradín co primeiro fragmento
seleccionado nesta alegación, na que apuntan que os drenaxes
provocarían a migración das especies que habitan en estes
microhábitats. Polo tanto, a consideración de que non se van a
producir afeccións é incoherente e totalmente imprecisa, o que
denota as graves eivas que posúe este análise fáunico do
entorno.

18-

Débese reconsiderar o impacto que o parque eólico pode
producir sobre os quirópteros, valorado como moderado no
EsIA.
A pesar de que segundo o Atlas de Mamíferos Terrestres realizado polo
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
e o Atlas de Morcegos de Galicia desenvolto pola “Asociación DROSERA
para o Estudo e Conservación do Medio Natural”, o ámbito do parque
eólico non conta coa presenza de quirópteros, o estudo efectuado para
o EsIA demostra indicios do contrario. Deste xeito, tal e como
establecen na páxina 69 e na 124, detectáronse catro especies de
quirópteros no ámbito de estudo:





Morcego anano (Pipistrellus pipistrellus)
Morcego das hortas (Eptesicus serotinus)
Morcego das fragas (Barbastella barbastellus)
Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum),
catalogado como vulnerable en el Catálogo Galego de Especies
Ameazadas (CGEA) y en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (CNEA).

A estas consideracións debemos engadir a baixa taxa de renovación
das poboacións de morcegos, o que fai que pequenos incrementos na
mortalidade de exemplares adultos poidan ter consecuencias
significativas para a súa viabilidade (Frick et al., 2017; Hötker et al.,
2006; Racey e Entwistle, 2003). En definitiva, a mortalidade de
exemplares adultos, aínda que baixa, non se pode considerar
reversible e recuperable a pesar da toma de medidas
correctoras para iso. En base a isto, o impacto do parque eólico
en quirópteros é severa, e non moderada.

19-

As afeccións a avifauna están fortemente minusvaloradas e
serían de carácter CRÍTICO, xa que o ámbito de estudio pode
albergar a presencia de innumerables especies de aves en
época reprodutora incluídas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y la Directiva Aves. A
continuación, se detallan as seguintes consideracións:
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Por tanto, trátase dunha zona na que un proxecto como o dun parque
eólico pode xerar importantes afeccións nestas comunidades. Deste
xeito, cabe sinalar as investigacións científicas que evidencian a
atracción deste tipo de animais cara aos aeroxeradores (Richardson et
al., 2021; Foo et al., 2017; Cryan et al., 2014), así como aquelas que
analizan o alcance das mortes de quirópteros por mor de barotraumas,
mortes debidas a variacións de presión sen necesidade de que se
produza un choque físico co aeroxerador (Baerwald et al., 2008).

Tanto a aguia cobreira (Circaetus gallicus) como o miñato abelleiro
(Pernis apivorus), que habitan na zona, veranse gravemente afectados
por un proxecto destas características, que implica a destrución de
vexetación e a realización de viarios permanentes, ademais das
posibles colisións cas aspas dos eólicos.















Aguia pescadora (Pandion haliaetus): inclúese no Libro Rojo de las
aves de España (2004) como “En peligro crítico” e aparece como
“Vulnerable” no Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.
Píllara rubia (Charadrius morinellus): catalogada como “En
peligro” no Libro Rojo de las aves de España e considerada “De
interés especial” no CNEA.
Pica dos prados (Anthus pratensis): en España atópase incluída na
Listaxe de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. A
nivel europeo, atópase catalogada nomo “Case ameazado” (NT)
segundo a Lista Roja da UICN.
Calandriña (Calandrella brachydactyla): incluída na categoría de
“Vulnerable” no Libro Rojo de las aves de España e aparece como
“De interés especial” no CNEA.
Rolieiro (Coracias garrulus): incluída no Libro Rojo de las aves de
España na categoría de “Vulnerable” e considerase “De interés
especial” no CNEA.
Millafre negro (Milvus migrans): Inclúese no Libro Rojo de las aves
de España como “Casi amenazado” e aparece clasificado como “De
interés especial” no CNEA.
Picafollas musical (Phylloscopus trochilus): considerase “De
interés especial” no CNEA e incluese na categoría de “Casi
amenazado” no Libro Rojo de las aves de España.

Así mesmo, compren mencionar as seguintes especies:
a) Incluídas na Lista de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial: Azulenta alpina (Prunella collaris), Pica
campestre (Anthus campestris), Pica das árbores (Anthus trivialis),
Cotovía pequeña (Lullula arborea).
b) Catalogadas como “De interés especial” no CNEA: Cirrio
pálido (Apus pallidus), Andoriña (Hirundo rustica), Cuco real
(Clamator glandarius), Merlo azul (Monticola solitarius), Aguia
calzada (Hieraaetus pennatus), Peto formigueiro (Jynx torquilla),
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Así mesmo, compre sinalar posibles afeccións a especies de interese,
tanto por posibles colisións, molestias por ruído, como degradación dos
hábitats.
Estas
especias
aparecen
citadas
no
Noticiario
Ornitoxeográfico Galego da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Son as
seguintes:

píldora dourada (Pluvialis apricaria), Escribenta das neves
(Plectrophenax nivalis), Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe).
Nesta zona tamén podemos atopar a curuxa das xunqueiras (Asio
flammeus). No ámbito español, se aconsella que a especie sexa
incluída na categoría de “Casi amenazada” no Libro Rojo de las aves
de España e que apareza dentro do Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial.
Polo tanto, débese incluír neste proxecto medidas preventivas e
correctivas adecuadas, claras e que se prolonguen no tempo,
contemplando todas as especies de avifauna presentes e a súa
situación de vulnerabilidade, como queda reflectido na Directiva
2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de novembro
de 2009, relativa á conservación das aves silvestres, que entre outros
puntos establece:

(7) A conservación ten por obxectivo a protección a longo prazo e
a administración dos recursos naturais como parte integrante do
patrimonio dos pobos europeos. Permite a regulación dos
devanditos recursos e da súa explotación sobre a base das
medidas necesarias para a conservación e a adaptación do
equilibrio natural das especies dentro dos límites razoablemente
posibles.
(8) A preservación, o mantemento ou o restablecemento dunha
diversidade e dunha superficie suficiente de hábitats son
indispensables para a conservación de todas as especies de aves.
Tamén será necesario o establecemento dun protocolo de parada
temporal en caso de constatarse mortalidade de especies crave no
seguimento: parada do aeroxerador para analizar as causas do
accidente ata que se poidan establecer medidas adicionais de
prevención e corrección adaptadas á nova situación de risco
detectada.
Tendo todo isto en conta, o impacto na avifauna debe
considerarse como CRÍTICO.
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(6) As medidas que deben adaptarse han de aplicarse aos
diversos factores que poidan actuar sobre o nivel de poboación
das aves, a saber: as repercusións das actividades humanas e en
particular a destrución e a contaminación dos seus hábitats, a
captura e a destrución polo home e o comercio ao que dan lugar
ditas prácticas e procede adaptar a severidade de dichas medidas
á situación das distintas especies no marco dunha política de
conservación.

A este respecto, debemos considerar que non se trata de comunidades
fáunicas estáticas, xa que os seus membros están en continuo
movemento, desenvolvendo parte dos seus ciclos vitais fora do seu
hábitat típico. Nesta liña, resulta imprescindible considerar que
calquera perturbación ou degradación do conxunto destes hábitats
afecta de maneira directa a moitos vertebrados e invertebrados, sen
esquecer a destrución de tobos, galerías e refuxios vexetais de
diferentes especies animais tales como roedores, anfibios, réptiles,
invertebrados e mesmo aves que viven a nivel do chan. Isto provocará
un efecto de “Espazo baleiro” por abandono ou redución de uso do
medio. Sumado a isto, débese considerar na zona, a presenza de
especies de anfibios, réptiles ou mamíferos incluídas no Catálogo
galego de Especies Ameazadas como son:
Chioglossa lusitanica
Hyla molleri
Rana iberica
Pelobates cultripes
Chalcides bedriagai
Rhinolophus ferrumequinum

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
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Na páxina 117 do EsIA, dedicado a análise das afeccións do parque
eólico vinculadas á aptitude agroforestal, mencionase que “durante
todo o funcionamento do parque eólico manteranse ocupados os
terreos que actualmente utiliza o gando salvaxe como refuxio e lugar
de alimentación”. Esta ocupación do solo, en suma das afeccións
sonoras e de parpadeo de sombras (non analizadas para este caso),
poden provocar graves afeccións nas especies animais salvaxes do
entorno.
De feito, o espazo da Serra da Groba configúrase como un dos poucos
espazos galegos que manteñen a tradición dos curros (coñecidos como
a “Rapa das Bestas”), unha celebración ancestral da cultura popular
galega. A construción do parque eólico e as afeccións xeradas durante
a súa fase de funcionamento poden derivar na desaparición deste
patrimonio vivo galego neste espazo, xerando unha serie de
consecuencias principalmente económicas no sector terciario da
contorna. Debido a o potencial risco acumulativo que se pode
desencadear a partir da construción do parque, se estima
oportuno valorar esta afección como SEVERA, e non como
moderada, e expor un paquete de medidas relacionado.
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Non se
valora
correctamente o impacto (moderado, segundo o EsIA) que se
pode producir sobre o gando salvaxe na fase de construción e
fase de funcionamento.
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Non se valora correctamente o impacto acústico producido
polo parque eólico no seu entorno, especialmente para o caso
do gando.
Isto débese a que soamente valoran o impacto acústico que o parque
eólico xeraría aos núcleos de poboación que se atopan nas
inmediacións. Non obstante, tamén se debe ter en conta a afección
que pode existir nas parcelas de pasto dedicadas á alimentación do
gando que se atopan en zonas externas a estes núcleos. Como
apuntan na páxina 80 do EsIA, a zona caracterízase por ter unha forte
presenza do gando, polo que non se entende que, unha vez que se
coñece esta caracterización, non se realice un estudo acústico que
sexa acorde. Por isto, estímase necesaria unha profundización
do estudo acústico na que se estableza unha zonificación
pormenorizada das parcelas de pasto dedicadas na actualidade
á alimentación do gando.

Neste senso, debemos ter presente que os animais, como os seres
humanos, sofren alteracións de comportamento, sendo máis sensibles
a algúns sons non audibles polo ser humano. Isto repercute á
comunicación entre os diferentes animais (Whalen et al., 2019), o que
pode afectar á reprodución e/ou contribuír a un aumento de cortisol, o
que indica unha resposta ó estrés (Mikołajczak et al., 2013; Agnew et
al., 2016) que podería facer que os animais sexan máis susceptibles a
infeccións e enfermidades (Hansen e Hansen, 2020).
En relación coa protección e o benestar dos animais, a normativa xeral
básica nesta materia é o Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo
(modificado polo Real Decreto 441/01, de 27 de abril). Esta normativa
incorpora ao ordenamento xurídico a Directiva 98/58/CE, relativa á
protección dos animais nas explotacións.
Ademais desta lexislación xeral, existen normas específicas que
establecen as características das condicións de cría de algunhas
especies gandeiras, como son as que afectan ao gando vacún, porcino,
galiñas poñedoras e polos para a produción de carne. Entre outras,
temos (considerando as súas modificacións):
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Esta cuestión resulta importante dado que, segundo o estudo acústico
do propio EsIA, a superficie na que se estima unha afección sonora
maior de 50 dB (nivel establecido como límite en sectores do territorio
con predominio de solo residencial no “Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas”) é de 225,68 hectáreas.







Real Decreto 3/2002, que establece as normas mínimas de
protección das galiñas poñedoras.
Real decreto 692/2010, que establece as normas mínimas para a
protección dos polos destinados á produción de carne.
Real decreto 1135/2002, relativo ás normas mínimas para a
protección de porcos.
Real decreto 1221/2009, que establece as normas básicas de
ordenación do gando porcino extensivo.
Real decreto 1047/1994, sobre as normas mínimas para a
protección de tenreiros.

Deste xeito, cabe ter en conta, tamén, que a maior parte da poboación
activa do rural de Baiona, Oia e Tomiño está ocupada no sector
primario, cunha forte especialización no sector lácteo e na produción
de carne. Por isto, resulta imprescindible evitar aquelas actuacións que
supoñan unha afección significativa sobre os animais e a actividade
agro-gandeira derivada.
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Non se valora o impacto nin se establecen medidas de
mitigación relacionadas co efecto sumidoiro das coberturas no
ámbito afectado do proxecto.
Nas páxinas 129 e 130 do EsIA, dedicadas a analizar os impactos sobre
o cambio climático, céntranse primordialmente nos efectos positivos
que conlevaría a construción do parque eólico. Se ben mencionan que
durante a fase de obras emitiranse sustancias contaminantes á
atmosfera debido as emisións dos vehículos, non mencionan outras
importantes cuestión negativas que afectan ao entorno, como pode ser
o impacto vinculado ao efecto sumidoiro.
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Nas páxinas 10 e 11 do anexo H, dedicado a estudo arqueolóxico,
sinalan que a incidencia das obras sobre o xacemento ou elemento
patrimonial seguirá a seguinte caracterización:
Impacto compatible: Aquel no que a recuperación é inmediata
tras o cese da actividade. Non precisa prácticas protectoras ou
correctoras. Aplicado á arqueoloxía supón que as obras quedan
fora da área de respecto de 200 m de radio dende a liña exterior
do perímetro do elemento ou xacemento.
Impacto Moderado: A recuperación do ben non precisa prácticas
correctoras ou protectoras intensivas. Dende un punto de vista
arqueolóxico supón que as obras están dentro da área situada
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A avaliación do impacto arqueolóxico (anexo H do EsIA) non
cumpre a metodoloxía de valoración do impacto que propón.

entre os 100 m e 200 m de radio dende a liña exterior do
perímetro do elemento ou xacemento.
Impacto Severo: Aquel no que a recuperación necesita un período
de tempo dilatado. Este impacto aplicado á arqueoloxía suporía
que o axente impactador situaríase a unha distancia inferior a 100
m. do perímetro exterior do xacemento ou elemento
arqueolóxico.
Impacto crítico: Sería aquel que superaría o aceptable. Para la
arqueoloxía suporía afectar directamente ao xacemento ou
elemento arqueolóxico ou á súa área máis inmediata.
Así mesmo, sinalan que esta metodoloxía segue as disposicións
establecidas na lei 21/2013 de avaliación ambiental. Porén, no citado
texto lexislativo non se atopa esta metodoloxía, polo que a fonte que
se apunta no documento non é correcta, o que denota unha falta de
precisión inicial que debe ser corrixida.









Mámoa 2 do Areeiro (GA36036031): Este elemento patrimonial
sitúase a 60 metros dunha pista forestal que será modificada para o
acceso ao parque eólico. Ademais, a gabia discorrerá a 70 metros
do elemento. Polo tanto, pese as condicións do relevo, débese
reconsiderar o impacto sobre este elemento como SEVERO e non
moderado.
Muiño portátil de Coviña (AC36036027): Faranse obras de
acondicionamento dun viario a 40 metros do elemento patrimonial.
Deste xeito, seguindo a metodoloxía proposta, este elemento debe
ter un impacto SEVERO e non moderado.
A Granxa (AC36036013): Apuntase que unha pista situada ao carón
da localización desta peza será acondicionada como viario de
acceso ao parque eólico. Polo tanto, dada a corta distancia entre
elementos, débese considerar que recibe un impacto SEVERO e non
moderado.
Calzada romana da Serra da Groba : Este elemento patrimonial non
aparece recollido en ningún punto do EsIA, xa que non está
catalogado pola Xunta de Galicia. Non obstante, o trazado de este
viario histórico transcorre, nun dos seus puntos, a tan só 50 metros
do aeroxerador AG02. Polo tanto, non só debe incluírse no catálogo
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Ao marxe desta consideración, a avaliación de impacto arqueolóxico
non cumpre coa súa propia metodoloxía, xa que se identificaron varios
elementos patrimoniais que, estando a menos de 100 metros das
obras vinculadas ao proxecto eólico, reciben unha valoración do
impacto moderado, cando debería ter un impacto severo. Os casos que
se atopan mal analizados son os seguintes:

de elementos patrimoniais, senón que debe considerarse un
elemento cuxa afección pode ser SEVERA.
Con todo, debemos apuntar que o número total de elementos
patrimoniais afectados de xeito severo é de seis (estes catro
elementos anteriormente citados e outros dos mencionados polo
propia EsIA). Neste senso, a mala valoración dos impactos
recibidos por estes elementos implica unha profundización das
medidas correctoras específicas para cada un deles.
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Non se analizan correctamente as afeccións que o parque
eólico provoca no patrimonio histórico-artístico, patrimonio
arqueolóxico e actividades recreativas.
En primeiro lugar, cabe apuntar que o inventario do patrimonio
histórico-artístico non está completo. Nesta liña, non se inclúen os
seguintes elementos que si están dentro da poligonal:




Fonte da Icona (BL.23)
Fonte do río Beiro (BL.22)
Hórreos da Granxa (BL.03)

Tampouco se recollen as afeccións aos camiños megalíticos e romanos
recollidos en Santos Vázquez (2017) que se basean nos libros de J.R.
Méndez de Luarca e en traballo de campo, e que segundo recolle,
tamén seguen empregándose na época medieval, baseado no libro de
E. Priegue Ferreira (figura 7).

Así mesmo, no que se refire ao catálogo de actividades recreativas,
onde se inclúen de xeito primordial as rutas de sendeirismo, non se
menciona a existencia da Rede de Itinerarios de Interese Paisaxística
desenvolta pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Neste senso, convén apuntar o itinerario paisaxístico de interese
natural de Serra da Groba, situado nas inmediacións do parque eólico.
De feito, algúns puntos desta ruta se atopan a tan só a 370 m. do
aeroxerador AG02, o que pode resultar en afeccións directas de todo
tipo (visuais, sonoras, parpadeo de sombras,...).
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Cabe destacar, tamén da mesma publicación, a presenza dun
poboamento do século XII na Boca da Groba extraído do libro de
Pallares Méndez e Portela Silva. A pesar de non estar catalogados pola
Xunta, si existen referencias bibliográficas destes bens patrimoniais
que non se valoran no EIA.

Figura 7. Elementos y vías megalíticas, castrexas e romanas. Fonte: Santos
Vázquez (2017).

No relativo aos impactos no medio socio-económico, non se
valoran correctamente as afeccións que o parque eólico xera
no sector primario e non se teñen en conta as afeccións no
sector terciario.
Nas páxinas 126 e 127 do EsIA sinalase que as accións na ocupación
de terreos, escavacións, adecuación de accesos, montaxe de
aeroxeradores e tapado de gabias (todas estas accións enmárcanse na
fase de construción) teñen un impacto pouco significativo respecto ao
nivel socio-económico do entorno. Se ben esta cuestión está
convenientemente introducida, no que se refire ao subapartado da
fase de funcionamento non se inclúen cuestións que poden ter un
impacto significativo, como a perda da aptitude agro-gandeira e
forestal a causa de a ocupación de superficie ou das afeccións xeradas
ao gando.
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Así mesmo, tampouco se introducen as afeccións socio-económicas
negativas que se poden ocasionar no entorno do parque eólico. Nesta
liña, céntranse nos impactos positivos, como a produción de postos de
emprego. Porén, no se inclúe, por exemplo, o posible decrecemento de
visitantes que a zona pode experimentar como consecuencia das
afeccións visuais e sonoras do parque eólico. Como é de supoñer, isto
pode ocasionar unha perda substanciosa de clientes nos
establecementos dedicados á restauración e hostalería.
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A Serra da Groba é un lugar habitual de visita por parte de veciños
e turistas. As actividades máis realizadas son o sendeirismo, o
ciclismo e a equitación. Isto é algo que se recoñece no propio EsIA
(páxina 18 do anexo F): Durante los trabajos realizados en campo,
se ha observado que la Sierra de la Groba es un lugar habitual de
visita por parte de vecinos y turistas, así como practicantes del
ciclismo y la equitación.
O sector servizos é o sector económico máis importante nos
municipios afectados (Baiona, 76% do peso; Gondomar, 68%;
Tomiño, 63%; e Oia, 54%). Isto, en combinación cos datos de
aloxamentos turísticos, nos sinala o importante peso que a
actividade turística ten nestes termos municipais.
Na páxina 44 do anexo F, se recoñece que certos elementos
patrimoniais situados no ámbito do parque eólico reciben unha
afección severa, o que pode comprometer a súa viabilidade futura.
Concretamente, os elementos patrimoniais máis afectados,
segundo o análise do EsIA, son as mámoas 1 e 3 do Areeiro
(códigos de referencia: GA36036018 e GA36036032).
A vivenda de turismo rural Casa San Lourenzo pode verse
significativamente afectada polo efecto parpadeo (ou shadow
flicker). Pese a que se encontra en niveis permitidos (16:12
horas/ano segundo o EsIA), isto pode repercutir na súa reputación
e, por conseguinte, na súa capacidade de atracción de turistas.
O subapartado do anexo F dedicado ás medidas compensatorias
relacionadas co medio socioeconómico é claramente insuficiente
(páxina 46). Por un lado, se sinala que se presentará a oferta de
aloxamento ao persoal empregado nas tarefas do parque. Porén,
tendo en conta o volume de traballadores e o período de tempo no
que esta medida pode ser efectiva, consideramos que esta medida
terá un impacto pouco significativo. Por outro lado, se propón unha
colaboración entre aloxamentos turísticos e centros educativos para
a promoción dos valores turísticos da zona. Non obstante,
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A valoración do impacto xerado polo parque eólico no que se
refire ao medio socioeconómico e turístico (analizado en
detalle no anexo F) atopase claramente minimizado. Convén,
polo tanto, unha reformulación dos seu impacto, tendo en conta as
seguintes consideracións:

valoramos que este tipo de actividades non compensan en ningún
caso a potencial perda de visitantes no entorno, dada a baixa
capacidade adquisitiva xeral dos estudantes.
En definitiva, considerando todas estas eivas (afeccións
severas, potencial turístico da zona, medidas compensatorias
insuficientes...), valoramos que o impacto do parque eólico no
que se refire ao potencial turístico do entorno é SEVERO e non
moderado.
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En termos xerais, e como resultado das alegacións anteriores,
a matriz de impactos está deficientemente executada.
















As obras vinculadas á construción do parque eólico xeran diversas
afeccións á rede hidrolóxica que poden ser especialmente
ameazantes para a calidade das augas, flora e fauna do entorno
(alegación nº 8).
O impacto do parque eólico sobre os quirópteros debe ser
reconsiderado como severo (alegación nº 18).
O impacto paisaxístico é severo e non moderado, tendo en conta as
especifidades do entorno da serra da Groba (alegación nº 13 e nº
14).
O impacto acústico pode ser severo no que se refire ao gando que
se sitúe no entorno do parque eólico (alegación nº 21).
Débese reconsiderar o impacto que se pode producir na fase de
obras no que respecta aos aspectos xeomorfolóxicos (alegación nº
7).
O impacto no gando salvaxe é severo, tendo en conta a importancia
que ten este espazo neste aspecto (alegación nº 20).
Non se tratan os impactos que o parque eólico pode xerar na
calidade das augas (alegación nº 10).
A construción e modificación de viarios de acceso situados en zonas
de policía implica recoñecer a existencia dun impacto severo e non
moderado (alegación nº 11).
Non se tratan debidamente o impacto do parque eólico no que
respecta ao medio socioeconómico (alegación nº 25).
Non se trata o efecto sumidoiro no subapartado dedicado a os
efectos sobre o cambio climático (alegación nº 22).
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O número de impactos de carácter severo e crítico, segundo as
determinacións expostas na páxina 131 (na táboa 42), é de cero. Isto,
en base a noso análise, non se atopa debidamente valorado.
Entendemos, en definitiva, que existe unha pretensión clara de
minimizar os impactos que o parque eólico pode xerar no seu entorno.
Desta maneira, o cadro resumen dos impactos debería ter en conta,
entre outras, consideracións como as seguintes:

Con todo, estímase oportuna unha reformulación completa da matriz
de impactos, en tanto que non reflexa a realidade do entorno nin as
posibles afeccións derivadas da implementación do parque eólico.
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Bótanse en falta determinadas medidas (mitigadoras ou
correctoras), así como a concreción de algunha delas. A
continuación, detállanse as seguintes medidas que deberían
establecerse:







Disposición dun espazo destinado a zona de provisións co obxectivo
de garantir a retención dos posibles derrames e fugas de
combustibles, aceites e outros produtos perigosos durante as
tarefas de mantemento.
Redución da emisión de po mediante a humectación dos viarios e a
zona de provisións.
Establecemento dunha velocidade máxima para así reducir o ruído
xerado pola maquinaría durante a fase de construción.
Non utilización de maquinaría en épocas de fortes chuvias para así
evitar procesos erosivos que poden ser innecesarios.
Establecemento de medidas correctoras en caso de produción de
danos sobre o ramaxe.
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Deste xeito, establécense cinco puntos de medición, situados en San
Cosme (a 1840 metros do aeroxerador AG02), O Cotro (a 1730 metros
do aeroxerador AG04), Lameiriño (a 1220 metros do aeroxerador AG6),
Os Muros (a 1760 metros do aeroxerador AG10) e Torroña (a 2760
metros do AG11). Non obstante, pese a que os puntos de medición se
sitúan nos núcleos urbanos menos afastados, existen algúns lugares
máis próximos que deberían haber sido tidos en conta, tales como:




Gandería 4 Pinos, situado ó SE do núcleo de San Cosme a 1480
metros do aeroxerador AG02.
Miradoiro de O Cortelliño, situado a 470 metros do aeroxerador
AG02.
Entrada ao núcleo de Vilachán do Monte, na parroquia de Barrantes
(Tomiño), situado a 1880 metros do aeroxerador AG11.

Así pois, consideramos que os puntos escollidos para o estudo
de predición acústica deben ser modificados (tal e como se
expón na figura 8) en aras de evitar minimizar as afeccións
sonoras que se poden producir nas inmediacións do parque
eólico.
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Os puntos de escoita para o estudo de predición acústica
(anexo E) non están ben escollidos, xa que minimizan
parcialmente os niveis de ruído provocado polos aeroxeradores
do parque eólico.
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O estudo de sinerxías e efectos acumulativos (anexo K)
conten importantes erros e consideracións que minimizan
notoriamente o impacto sinérxico e acumulativo que afecta á
contorna do parque eólico de Albariño I. A este respecto, se
apuntan as seguintes cuestións:


A localización dun aeroxerador do parque eólico Toroña e a do
aeroxerador AG02 do parque eólico Albariño I non cumpre o
disposto na disposición transitoria sexta relativa á concorrencia de
utilidades o interese público e trámite e declaración de
compatibilidade ou prevalencia da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de
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Figura 8. Puntos de escoita empregados para o EsIA (marcados mediante puntos
vermellos) e puntos de escoita propostos (marcados en cadros amarelos).

fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
Nesta liña, se manifesta o seguinte:
Se entenderá que existe solapamiento de la nueva solicitud
cuando la distancia proyectada horizontalmente entre los
aerogeneradores de la nueva solicitud y los aerogeneradores de
un parque eólico en funcionamiento, autorizado o en fase de
tramitación administrativa sea inferior a 10 diámetros del parque
eólico autorizado o en fase de tramitación administrativa en las
direcciones correspondientes al 1.er (+,+) y 3.er (-,-) cuadrante, y
a 4 diámetros en las direcciones correspondientes al 2.º (-,+) y 4.º
(+,-) cuadrante. A estos efectos, se tomará el mayor de los
diámetros de los aerogeneradores afectados.
En base ó disposto, os aeroxeradores citados non cumpren estes
criterios, tal e como se pode observar na figura 9. Deste xeito, para
que non exista solapamento, os aeroxeradores (de diferentes
parques) deberían situarse a máis de 1491 metros. Esta medida se
atopa calculada a partir do diámetro das pas do aeroxerador (149,1
metros) multiplicada por 10. Non obstante, a distancia entre estes
aeroxeradores é inferior, concretamente 1385 metros.

aeroxerador incluído no parque eólico Toroña.



Na páxina 18, nun subapartado dedicado a conectividade ecolóxica,
se sinala que se aproveitarán, ao máximo posible, os viarios xa
existentes para o acceso ao parque eólico. Non obstante, non se
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Figura 9. Distancia existente entre o aeroxerador AG02 de Albariño I e o



Cod. Validación: 6KWFE4HXHRJXMCRXZLGH6NSAS | Corrección: https://oia.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 32 a 35



teñen en conta que o resto de parques eólicos da contorna tamén
realizarán este tipo de accións, polo que os efectos sinérxicos neste
ámbito non se atopan analizados.
Na páxina 20 maniféstase que “a área de barrido, o efecto barrera
e o risco de colisión aumentarían nun 56,66%”. Como podemos
deducir, este incremento supón unha gran afección á fauna,
especialmente ás aves e os quirópteros.
Na páxina 44, nun subapartado dedicado ao medio socioeconómico,
cítanse as principais afeccións que o parque eólico pode xerar neste
ámbito. Porén, non establece un análise destas afeccións
combinadas coa execución do resto de parques eólicos da contorna.
Podemos sinalar, en consecuencia, que a análise do medio
socioeconómico non responde ao obxectivo principal deste estudo
sinérxico, que é o de poñer en común as afeccións do parque eólico
Albariño I co resto de posibles afeccións causadas polo resto de
proxectos.
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En virtude de todo o exposto,
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SUPLICO: O rexeitamento do estudo de impacto ambiental e das solicitudes
de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do
proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do Parque Eólico Albariño I,
situado no concello de Baiona, Oia e Tomiño (Pontevedra) e promovido por
Acciona Ceólica Hispanica S.L. (expediente IN661A 2007/1-4) polo que se
pide a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores
ambientais, patrimoniais e paisaxísticos presentes na área de afección do
proxecto e a falla de licencia social.
Ademais, cabe reiterar que a fragmentación no tempo en distintos
proxectos sectoriais leva a que non se poda avaliar correctamente no seu
conxunto todos os impactos ambientais (acumulados e sinérxicos) como
consecuencia da construción de todas esas infraestruturas eólicas, poñendo
un sesgo de información pública á cidadanía e outras administracións

Oia, a .......................de....................de 2021
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