Apartado 100 O Grove
cesalnes.wordpress.com
cesalnes@yahoo.es
Tlf 680580086

A atención da DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO
CLIMÁTICO.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
San Lázaro s/n, 15781. Santiago de Compostela

ASUNTO: Consulta para a elaboración do documento de alcance do estudo de
impacto ambiental do Proxecto do parque eólico Castrove. Clave: 2021/0119
Solicitante:
Parque
Eólico
Cadaval
y
Ventoso
S.L.
Localización: concellos de Meis, Barro, Poio e Pontevedra (Pontevedra)
Marta Mª Lois Silva, co DNI 76861044N, maior de idade, como presidenta e en
representación do Colectivo Ecoloxista do Salnés, co CIF 36055408, con enderezo a
efectos de notificación en Apartado 100, O Grove CP:36980; e teléfono e correo electrónico
aos mesmos efectos: 620434217, cesalnes@yahoo.es, EXPÓN que:
l A DX de Calidade Ambiental e Sostibilidade e Cambio Climático expuxo a consulta pública o
documento de inicio do EIA do proxecto do parque eólico de Castrove o 22 de xullo de 2021,
que se someterá ao trámite de avaliación de impacto ambiental ordinaria.
l Abriuse un prazo de 30 días hábiles para a presentación de consideracións ao respecto do
alcance e contidos específicos que debería incluír o dito estudo de impacto ambiental.
l O Colectivo Ecoloxista do Salnés, dentro de dito prazo quere presentar as 10 seguintes
CONSIDERACIÓNS ao respecto:
1. No apartado 6.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DE LAS RAZONES DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA vese un sesgo moi evidente. A modo de exemplo indicar:
- No apartado de Vantaxes Socioeconómicas non se menciona e polo tanto non se valora a afección
negativa ao sector turístico polo seu impacto visual na contorna das Rías Baixas (comarcas do Salnés e
de Pontevedra), na que o sector turístico é dos máis importantes de Galicia.
- No apartado de Vantaxes Ambientais non está complementado cun apartado de desvantaxes que
conleva un proxecto deste tipo nos cumios de Castrove: Impactos na avifauna e quirópteros, afeccións
á escorrentía e calidade das augas, risco de incendio forestal no tendido eléctrico, movementos de
terra, contaminación acústica, etc.
O CES cree que este apartado de “vantaxes” non debe ter cabida no estudo de avaliación ambiental
futuro se non está complementada co de desvantaxes, xa que este non ten como obxectivo o de
convencer das súas bondades, senón analizar as vantaxes e desvantaxes ambientais da implantación
do Parque Eólico, identificar os posibles impactos e propoñer medidas correctoras.
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2. Análise de alternativas máis técnicas e menos subxectivas.

No apartado 6.2 móstranse os criterios a seguir na valoración das 3 alternativas propostas, logo
preséntanse as alternativas cun razoamento completamente subxectivo sobre cal delas considera o
autor do informe que cumpre os criterios anteriormente descritos. Nun dos criterios mencionados
relativos ao patrimonio arqueolóxico dise que se consultou o plan urbanístico do concello de
Lousame, erro que resta credibilidade a este informe, e fai pensar que nel se empregan metodoloxías
máis de “corta e pega” que técnicas.
O CES considera que a análise das alternativas debe ser máis técnica e aplicar un método de
Ponderación Lineal de Análise Multicriterio para a avaliación e selección das alternativas estudadas.
1º) En primeiro lugar realízase unha selección dos criterios que se consideran necesarios para poder
tomar
a
decisión
e
determínanse
os
valores
de
cada
un.
2º) A continuación realízase unha ponderación ou asignación de pesos a cada criterio en función da
súa importancia relativa respecto aos demais.
Un dos principais problemas desta metodoloxía radica na subxectividade derivada de aplicar a opinión
do analista na valoración de cada criterio. Para tratar de limitar dita subxectividade, é habitual
homoxeneizar as puntuacións de cada criterio en base a unha escala (0,1), onde 0 e 1 representan a
peor
e
a
mellor
cualificación
respectivamente.
3º) Seguidamente procedese á análise mediante táboas que recollen os resultados da avaliación de
cada
criterio
para
cada
alternativa.
4º) Por último exponse o resumo e as conclusións da aplicación da análise multicriterio ás diferentes
alternativas, consecuencia do cal, resultará a solución que se proporá para o seu desenvolvemento.

3. Propoñer outras alternativas viables e realistas.
Na

lei

21/2013

de

Avaliación

Ambiental,

no

artigo

20

dise:

“Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico,
en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del
plan o programa.”

Na alternativa 1 presentada no
presente documento de inicio o
aeroxerador contemplado máis ao sur
encóntrase a unha distancia inferior a
500m de edificacións do núcleo rural
de Rio Mouro, o que incumpre a
lexislación, polo que non é unha
alternativa tecnicamente viable.
Na alternativa 2 non se modifica a
posición de 2 aeroxeradores (respecto
da alternativa 1) tal como indica o
documento de inicio; tan só se elimina
un deles (o que incumpre a lexislación,
anteriormente citado).
O CES considera que a escolla e
elaboración
das
alternativas
presentadas deben cumprir o dito na lei 9/2013 e servir para a comparación de escenarios e tan
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sequera describirse correctamente. Polo tanto deben definirse novas alternativas técnica e
ambientalmente viables, ou do contrario, o EIA carecerá de credibilidade técnica e metodolóxica.

4. Información e Cartografía do proxecto e tamén da liña de conexión eléctrica á
rede de subministro.
No apartado 7 de descrición do proxecto apenas se dan pinceladas do proxecto: non se aportan os
trazados das pistas, non se aportan datos de localización de augas naturais e escorrentías, non se
menciona que se fará coa zona de campamento de obra tras a súa finalización, e non se aporta
información do trazado da liña eléctrica de conexión.
O CES considera que sen unha información minimamente completa do proxecto non se pode facer
un diagnóstico de situación e de impactos. Por iso no EIA se debe aportar información técnica,
trazados e cartografía do Parque eólico e da súa liña eléctrica de conexión á rede de subministro.

5. Inventario ambiental máis completo.

A xuízo do CES dito inventario debe conter polo menos:
- Inventario de todas as especies presentes tanto na zona de obra como nas zonas afectadas (regatos
próximos). Especial relevancia terían os insectos, coleópteros e lepidópteros, que nin se chegan a
mencionar no documento de inicio. Dito inventario debe ser realizado por profesionais de estudos
ambientais e cunha metodoloxía descrita.
- Identificación e cartografía da rede hidrográfica, mananciais e as canles de escorrentía presentes na
zona afectada.
- Identificar e cartografar todos os hábitats presentes na zona de obra e zonas lindantes que se poidan
ver afectadas indirectamente por ruídos, pó, desvío de escorrentías...
- Falta citar e ter en consideración a ZEPAES0000499 Espazo mariño das Rías Baixas de Galicia de
xestión estatal.

6. Identificación e valoración de Impactos.
- Non se especifica o punto de conexión coa rede existente nin o trazado da liña ata dita conexión;
consecuentemente falta a análise do impacto dos mesmos. Dende o CES consideramos
imprescindible esta información e análise para logo poder ponderar as alternativas á súa
viabilidade.
- Con respecto ao impacto á Paisaxe, dise que se vai tratar nun informe por separado. Ao xuizo do CES
dito informe debe formar parte do EIA para así analizar ese impacto conxuntamente cos outros e
poder tomar unha decisión ponderada sobre as alternativas ofrecidas. Consideramos tamén
importante valorar o impacto na paisaxe que se goza dende o mar, tanto navegando pola Ría de
Arousa, como pola de Pontevedra e entre si, sendo estas augas parte do EIBA de Rías Baixas. Tamén se
debe contemplar o impacto na paisaxe que se goza dende os espazos protexidos da Illa de Ons,
Sálvora e Cortegada (Parque Nacional MT das Illas Atlánticas de Galicia) e dende o Complexo
Intermareal Umia-O Grove (Rede Natura 2000). As augas e costas das rías Baixas e o Parque Nacional
son gozados masivamente por veciños e turistas (sobre todo no verán), por iso cremos que se debe
valorar a afección visual dende o mar. Así mesmo tamén se debe contemplar a valoración do impacto
visual na proximidade, xa que é unha zona frecuentada por sendeiristas, usuarios do campo de golf
de Meis e visitantes ao Mosteiro da Armenteira. O Camiño de Santiago dise neste documento que
non vai ser alterado, pero debido a que o cumio do Castrove é unha zona que se ve dende toda a ría
de Arousa débense incluír os efectos negativos que poida ter sobre o camiño marítimo fluvial ArousaUlla.
3

- Respecto á CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. Dende o CES consideramos importante, ademais de valorar
o prexuízo sobre a poboación local, analizar as molestias do ruído á fauna tanto na fase de obra como
de funcionamento (detalle este que nin se menciona no documento).
- Respecto ao PÓ o CES considera importante analizar os seus efectos cuantitativos e cualitativos nos
regatos e tamén na flora ao depositarse sobre as súas follas.
- En canto ao Impacto sobre o SOLO, no documento de inicio dise que será un impacto reversible xa
que ao desmantelar a instalación, nun prazo de 30 anos, este solo recuperarase. Máis no documento
non se atopa información sobre que se fará coa cimentación de formigón das infraestructuras e viais.
Dita información sobre a súa rexeneración é preciso coñecela para poder así ponderar o seu impacto
futuro e determinar así a reversibilidade de dito impacto. Tamén se debe facer constar a valoración
ambiental da desmantelación de ditas infraestructuras, así como as medidas correctoras propostas
para esta fase.
-Con respecto á HIDROLOXÍA, dise no documento que “Durante la fase de explotación no existirán
acciones que puedan afectar a la hidrología de la zona”. Sen embargo anteriormente fala de aumento
de caudais e turbidez ao compactarse o terreo, perda de calidade das augas por contaminación (que
pode ocorrer tamén na fase de funcionamento) e a creación de desvíos e/ou novas canles de
escorrentías, limitando estes efectos á fase de obra. O CES considera que estes efectos son ou poden
ser permanentes xa que aínda que se crean durante a obra son duradeiros na fase de funcionamento,
polo que deben ser analizados como tal.
- Con respecto á VEXETACIÓN, o documento de inicio valórao como indirecto, de baixa magnitude e
cunha persistencia e extensión limitada. O CES considera que esta valoración non ten en conta as
alteracións ocasionadas pola compactación do terreo, a rega programada para a revexetación, a
alteracións dos caudais e das canles de escorrentía. Estas alteracións ocasionarán cambios na flora da
zona, tanto terrestre como acuática, xa que en zonas con movementos de terra se desprazarán as
especies locais por especies ruderais e incluso alóctonas (con risco moi alto de que algunha teña
comportamento invasivo). Así, o CES considera que se deben valorar estes efectos como
permanentes (tamén na fase de funcionamento, e incluso na fase de desmantelamento).
-En canto ao HÁBITAT DE INTERESE COMUNITARIO de queirogal húmido atlántico (CoD. 4020*) no
informe dáse como desaparecido debido ao seu uso forestal. Esta desaparición só debe ser tratada
como unha mera percepción do redactor do documento. Así, o CES cree que debe ser avalada por
botánicos especialistas, e nesta valoración debe facerse constar se dito hábitat está desaparecido ou
simplemente alterado, e de ser así, que neste informe se determine o seu grao de alteración e
reversibilidade. De non se presentar dito informe, dito hábitat débese tratar como presente na zona.
- Con respecto á FAUNA, no documento de inicio dise que centrará a análise dos efectos sobre os
vertebrados, pero o CES considera importante tratar tamén ao grupo de Invertebrados, tendo en
conta ademais que nos cumios das serras se atopan os hábitats moitas especies de coleópteros,
insectos e lepidópteros non presentes nas zonas máis baixas. Os invertebrados acuáticos tamén
deben ser mencionados no EIA e analizar os posibles impactos sobre eles.
No tocante á afectación de aves e quirópteros, no documento de inicio apórtase unha táboa de
impacto potencial na pax121-122 cuxa metodoloxía non queda totalmente explicada dun xeito claro.
Débense aplicar criterios técnicos, baseados nos datos e censos científicos. Ademais dise que se fará
un seguimento dos casos de morte por choque, pero non se propoñen correccións. Esto sería unha
medida de seguimento, non correctora, que a xuizo do CES debería ser imprescindible.
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- Non se aportan datos sobre a liña de conexión á rede eléctrica, polo que tampouco se aplica análise
de impactos. O CES considera crucial ampliar o EIA ao trazado e características da liña eléctrica xa que
o seu trazado implicará cambios ambientais que deben ser valorados en conxunto, xa que o parque
sen a liña non pode funcionar.
- Non se analizan as afeccións ambientais da fase de desmantelamento do parque eólico. O CES
considera que esta fase tamén debe ser analizada no EIA xa que ao tratarse dunha obra terá efectos
sobre o medio ambiente tamén.

8. En canto ao IMPACTO SOCIOECONÓMICO, non se menciona nin valora o impacto sobre o
sector turístico. Ao xuízo do CES este sector tamén debe ser valorado pois o monte Castrove atópase
na zona turística costeira máis importante de Galicia, as Rías Baixas.

9. No apartado de medidas correctoras:
- En canto á calidade das AUGAS, no informe noméase o aumento da turbidez como único efecto
negativo. Dende o CES consideramos que a calidade das augas tamén ven determinado por posibles
vertidos contaminantes, desvíos dos cauces e aumentos de caudais debidos á compactación do
terreo. Tamén o CES considera pobre a medida correctora proposta pois sinálase como tal a simple
“vigilancia visual de las posibles alteraciones de los drenajes”. Esta é unha medida de seguimento,
non correctora.
- No tocante ao RUÍDO, dise que no caso de ser preciso procederase a un apantallamento, pero non
se describe como se faría nin con que materiais. O CES considera que se debe aportar datos xa que
esta intervención tamén debe ser valorada.
- No tocante á VEXETACIÓN, deberíase aportar como medida de seguimento a vixiancia no cambio de
especies na contorna, e as medidas correctoras a tal efecto, entre as que debería figurar un plan de
control e erradicación de especies alóctonas e invasoras, xa que hai un risco moi elevado da súa
aparición ao tratarse dunha obra con movementos de terra. Tamén se fala dun plan de restauración
pero non se detalla as súas características (especies, tratamentos do terreo, etc.). É importante
coñecelo para poder valorar dita medida correctora como correcta ou non.

10. No tocante ao Plan de Seguimento:

- No tocante á FAUNA, débese ampliar o plan de seguimento ás poboacións de réptiles, anfibios e
invertebrados, pois pódense ver afectados por cambios nas augas dos regatos e tamén por cambios
na flora.
- No tocante á FLORA, débese facer un plan de seguimento de posible aparición ou aumento de
especies alóctonas.
- No tocante ás AUGAS, débese implantar un plan de seguimento de variacións cualitativas e
cuantitativas da hidroloxía do lugar.
Asinado:
Marta Mª Lois Silva
Presidenta do CES
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O Salnés, 15 agosto de 2021

