
DECLARACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  FORMULADA  POLA  DIRECCIÓN  XERAL  DE  CALIDADE
AMBIENTAL,  SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO RELATIVA AO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO
PEDRA LONGA, NOS CONCELLOS DA ESTRADA, FORCAREI E CERDEDO-COTOBADE  (PONTEVEDRA),
PROMOVIDO POR PEDRA LONGA EÓLICA, S.L. (CLAVE: 2021/0040)

A  Dirección  Xeral  de  Calidade  Ambiental,  Sostibilidade  e  Cambio  Climático,  en  base  ás  súas
competencias para resolver este expediente ambiental segundo o Decreto 42/2019, do 28 de marzo,
polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e de
conformidade coa proposta do Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos da Subdirección Xeral de
Avaliación Ambiental, que a continuación se transcribe:

A  Lei  21/2013,  do  9  de  decembro,  de  avaliación  ambiental,  establece  no  seu  artigo  7.1.a)  que  os
proxectos comprendidos no seu anexo I someteranse a unha avaliación de impacto ambiental ordinaria.

Entre os proxectos que figuran no dito anexo I atópanse, segundo o EsIA, no grupo 3.i, os parques
eólicos que teñan 50 ou máis aeroxeradores, ou máis de 30 MW ou que se atopen a menos de 2 km
doutro  parque  eólico  en  funcionamento,  en  construción,  con  autorización  administrativa  ou  con
declaración de impacto ambiental.

Este sería o caso da actuación pretendida, xa que segundo indica o estudo de impacto ambiental (EsIA),
o parque localízase a menos de dous quilómetros de do parque eólico Cabanelas, en tramitación.

Considerando  o  anterior,  o  proxecto  someteuse  ao  trámite  de  avaliación  de  impacto  ambiental
ordinaria  e,  téndose  practicado  o  referido  procedemento,  procede  formular  a  correspondente
declaración de impacto ambiental (DIA), de acordo co disposto no artigo 41 da dita Lei 21/2013.

1. INFORMACIÓN SOBRE O PROXECTO

1.1. Promotor e órgano substantivo

O promotor  do  proxecto  é  Pedra  Longa  Eólica,  S.L.  e  o  órgano  substantivo  a  Dirección  Xeral  de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía,
Industria e Innovación.

1.2. Obxecto do proxecto, descrición e localización

De acordo co estudo de impacto ambiental, o proxecto ten por obxecto a execución dun parque eólico
de 16,8 MW de potencia total e a súa infraestrutura asociada (plataformas de montaxe, vieiros, gabias
do  cableado,  centro  de  seccionamento...)  nos  concellos  da  Estrada,  Forcarei  e  Cerdedo-Cotobade
(Pontevedra), composto por 3 aeroxeradores.

Os aeroxeradores localizaranse dentro do polígono definido coas seguintes coordenadas UTM (ETRS89
fuso 29N):

Vértices
poligonal UTM X UTM Y

1 548.600,00 4.719.200,00

2 549.900,00 4.719.200,00

3 549.900,00 4.717.500,00

4 549.900,00 4.715.600,00

5 550.900,00 4.714.100,00
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6 549.900,00 4.714.100,00

7 549.900,00 4.715.600,00

8 548.600,00 4.716.800,00

As características principais do proxecto son as seguintes:

 Número de aeroxeradores: 3
 Modelo pre visto: Vestas V-150 ou similar
 Potencia nominal unitaria: 5,6 MW
 Potencia total instalada:  16,8 MW
 Altura de buxa: 105 m
 Diámetro de rotor: 150 m
 Orzamento (execución material): 11.304.248 €

Os aeroxeradores contarán cos seus correspondentes centros de transformación con potencia unitaria
de 7.000 kVA e grupo de conexión e tensión 0,720/30 kV no seu interior. Dende os aeroxeradores partirá
unha rede subterránea a 30 kV para a evacuación da enerxía xerada e interconexión entre os centros de
transformación e o centro de seccionamento e medida. Logo esta enerxía evacuarase, mediante liña
soterrada de 30 kV dende o centro de seccionamento ata a Subestación Colectora As Penizas 132/30 kV
(compartida  con  outros  parques  eólicos  e  obxecto  dun  proxecto  independente).  A  Subestación
colectora As Penizas  conectará mediante liña  de 132  kV coa Subestación Colectora Paraño (liña  e
parque eólico obxecto dun proxecto independente).

2. TRAMITACIÓN E ANÁLISE DO EXPEDIENTE

2.1. Resumo da tramitación

O 16.05.2019 o promotor, Adelanta Corporación SA, solicitou ante a Dirección Xeral de Planificación
Enerxética  e  Recursos  Naturais  as  autorizacións  previa  e  de  construción  e,  posteriormente,  esta
dirección xeral notificoulle ao promotor o 19.07.2019 o cumprimento  dos requisitos establecidos nos
artigos 30 e 31 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

O 20.05.2020 autorizouse a transmisión de titularidade do expediente administrativo a favor de Pedra
Longa SL por parte da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

O 24.06.2020 o promotor, Pedra Longa Eólica, SL, solicitou á Dirección Xeral de Planificación Enerxética
e  Recursos  Naturais  as  autorizacións  administrativas  previa  e  de  construción  e  a  aprobación  do
proxecto sectorial para a modificación substancial do parque eólico Pedra Longa e, posteriormente,
esta dirección xeral notificoulle ao promotor o 19.07.2019 o cumprimento  dos requisitos establecidos
nos artigos 30 e 31 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

O 02.02.2021  a  antedita  Dirección Xeral  de  Enerxía  e  Minas remite  á  Dirección Xeral  de  Calidade
ambiental e Cambio Climático un oficio no que solicita que o órgano ambiental elabore o documento
de alcance do estudo de impacto ambiental, ao abeiro do artigo 34 da Lei 21/2013, do 9 de decembro,
de avaliación ambiental, achegando o documento de inicio do proxecto.

Atendendo ao anterior,  co obxecto de elaborar o dito documento de alcance,  a Dirección Xeral  de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, como órgano ambiental, iniciou o período de
consultas previsto no antedito artigo 34. As administracións, organismos e entidades consultadas para
os ditos efectos foron as seguintes:

- Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
- Dirección Xeral de Patrimonio Natural
- Instituto de Estudos do Territorio
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- Dirección Xeral de Saúde Pública
- Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
- Axencia Turismo de Galicia 
- Augas de Galicia
- Concello da Estrada
- Concello de Forcarei
- Concello de Cerdedo-Cotobade
- Federación Ecoloxista Galega
- Sociedade Galega de Historia Natural
- Sociedade Galega de Ornitoloxía

Unha vez finalizado o dito período de consultas, mediante oficio do 06.05.2021 a Dirección Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático remitiulle ao órgano substantivo o documento de
alcance do EsIA cunha serie de consideracións sobre a amplitude e nivel de detalle do EsIA a elaborar
polo promotor, con copia das respostas recibidas así como das suxestións ou achegas de asociacións e
particulares recibidas por diversas canles.

Así mesmo, trasladáronselle unha serie de indicacións sobre os trámites que tiña que realizar o órgano
substantivo  na  avaliación  de  impacto  ambiental  ordinaria  (información  pública  e  a  relación  dos
organismos a consultar sobre o EsIA) e o contido do expediente que no seu momento tería que remitir
ao órgano ambiental para continuar coa tramitación de cara a formular a DIA.

Mediante Resolución do 16.06.2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra (publicada no DOG núm. 125,
do 01.06.2022), someteuse 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 proxecto do parque eólico Pedra Longa.

O  04.01.2023  recíbese  nesta  dirección  xeral  documentación  relativa  ao  expediente  enviada  polo
promotor, titulada  Comunicación ante la Dirección Xeral de Calidad Ambiental, Sostibilidade e Cambio
Climático de la respuesta presentada ante el órgano sustantivo en fecha 30 de diciembre de 2022.

O  05.01.2023  recíbese  nesta  dirección  xeral  o  expediente  de  avaliación  de  impacto  ambiental  do
proxecto, remitido pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, como órgano
substantivo por razón da materia, para os efectos de continuar cos tramitación de cara a formular a
DIA.

O 09.12.2023 recíbese nova documentación relativa ao expediente consistente nunha nova alegación ao
proxecto.

O 10.01.2023 recíbese resposta chegada pola empresa promotora ao informe emitido pola Dirección
Xeral de Patrimonio Natural en relación ao estudo de impacto ambiental.

O 12.01.2023 recíbese novo informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación á
resposta do promotor ao primeiro informe.

Posteriormente, recíbese informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, con data do 13.01.2023, en
relación á resposta do promotor ao primeiro informe emitido por este organismo.

2.2. Resumo da análise técnica do expediente

O expediente de avaliación de impacto ambiental contén,  entre outra documentación,  o estudo de
impacto ambiental (EsIA), o documento técnico do proxecto de execución, os certificados de exposición
pública, e os informes recibidos como resultado dos trámites de información pública e de consultas
sobre o EsIA ou documentación complementaria de ser o caso.

 En canto aos informes, cabe destacar o contido dos seguintes:
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- O Instituto de Estudos do Territorio emite un primeiro informe no que se conclúe que o contido do
EIIP se considera completo e axustado ao disposto no artigo 11.2 da Lei 7/2008 e nos artigos 26 e
seguintes  do  RLPG,  pero  deberanse  ter  en  conta  unha  serie  de  consideracións  que  se  indican  a
continuación.

Indícase que o principal impacto paisaxístico é a incidencia visual producida polos aeroxeradores, que
pola súa forma e altura, serán visibles desde unha ampla extensión de terreos e a longas distancias, e
verase incrementada polo efecto sinérxico derivada da presenza doutros parques na contorna. Entre as
zonas afectadas pola incidencia visual destaca a AEIP Coto de Codeseda ao carón da infraestrutura así
como os núcleos máis próximos. Esta incidencia a pesar de non ser un impacto crítico, non poderá ser
mitigada con medidas correctoras agás nos núcleos rurais. Polo que, se informa que, de existir unha
preocupación social polo impacto visual dos aeroxeradores se deberán adoptar as medidas necesarias
para reducir ou mitigar o seu impacto visual, estudando a posibilidade de realizar plantacións arbóreas
con especies autóctonas nas proximidades dos núcleos, de consenso cos seus habitantes, para reducir a
visibilidade dos aeroxeradores (directriz da paisaxe DX.20.c).

Tamén,  no  tocante  a  afección  a  afloramentos  rochosos,  deberase  estudar  a  localización  de  dúas
posicións de aeroxeradores para evitar a incidencia sobre estes  (directriz  da paisaxe DX.17.a.4)  e  a
inviabilidade técnica desta medida proposta deberá estar axeitadamente xustificada.

Finalmente indica que a nova documentación requirida deberá ser sometida a un novo informe deste
organismo, polo que, con posterioridade o promotor emite un escrito de resposta a este informe.

O Instituto de Estudos do Territorio emite un segundo informe no que reitera que a incidencia visual
dos aeroxeradores segue sen poder ser mitigada coas medidas correctoras propostas agás en canto
aos núcleos rurais e no relacionado aos afloramentos rochosos deberase estudar a localización do
aeroxerador A01 e as súas infraestruturas asociadas (debendo xustificar a inviabilidade técnica desta
medida  de  ser  o  caso).  Tamén  se  indica  que  se  debe  incorporar  a  información  recollida  na
documentación sometida a informe e a resposta a este escrito ao contido do EIIP e sometela de novo a
informe deste organismo.

O  promotor  emite  un  escrito  de  resposta  solicitando  ampliación  do  prazo  de  resposta  ás
consideracións  dos  informes  e,  posteriormente  emite  outro  escrito  de  resposta  no  que  achega  o
documento Addenda al Estudio de Impacto e Integración Paisajística del PE Pedra Longa. Noviembre 2022.

O  Instituto  de  Estudos  do  Territorio  emite  un  terceiro  informe  no  que  se  analiza  a  última
documentación achegada indicándose que o EIIP se axusta formalmente ao disposto no artigo 11.2 da
Lei 7/2008 e nos artigos 26 e seguintes do RLPG. 

Respecto á incidencia visual indícase que non é viable ocultar ou apantallar o aeroxerador AE01 desde a
maioría  dos  puntos  de  observación,  pero  aínda  así  considérase  que  esta  incidencia  non  supón  un
impacto crítico e  respecto á afección aos afloramentos rochosos,  enténdese como mellora  a nova
localización  do  AE01,  así  como o  novo  deseño  da  súa  plataforma  e  o  xiro  da  mesma,  quedando
xustificada a inviabilidade do desprazamento.

Por último indica que non é necesario solicitar novo informe do IET, e o promotor emite un escrito de
resposta no que manifesta a súa conformidade co contido do mesmo.

-  A  Dirección  Xeral  de  Saúde  Pública emite  un  informe  no  que  constata  que  tras  a  análise  da
documentación achegada e tras a valoración dos aspectos relativos á saúde ambiental se informa como
favorable condicionado á presentación, con carácter previo ao inicio das obras, da documentación e
información de diferentes aspectos que se detallan no informe.
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Finalmente, indica que no caso de que a documentación e información relativa aos citados aspectos
non se presentase no prazo indicado ou, presentada en prazo, non resultase abonda ou adecuada para a
acreditación dos mesmos, entenderase que o estudo non cumpre cos requisitos desde o punto de vista
sanitario.

O  promotor  emite  un  escrito  de  resposta  no  que  expresa  a  súa  conformidade  coas  conclusións
establecidas no informe.

- A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emite un informe no que conclúe que dende o punto de vista
da  protección  do  patrimonio  cultural,  se  estima  que  a  posición  do  aeroxerador  PL-01  e  as
infraestruturas asociadas non son compatibles coa protección e conservación da necrópole tumular da
Serra  (GA36017094 e  -095)  informando desfavorablemente.  Respecto  ao  resto  das  infraestruturas
informase favorablemente. Tamén se indica que se deben ter en conta unha serie de condicións e
consideracións ademais das medidas protectoras e correctoras incluídas no EsIA.

O  promotor  emite  un  escrito  de  resposta  no  que  propón  a  reubicación  do  aeroxerador  PL-01,
posteriormente  emite outro escrito  reiterando a  solicitude dun segundo informe deste organismo
antes do 25 de xaneiro de 2023.

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emite un segundo informe no que conclúe que tras o exposto
na documentación presentada e nas consideracións técnicas, se estima que a modificación no deseño
do parque eólico reflectido na resposta do promotor do 30.12.2022 ao informe previo do 22.12.2022, é
compatible  coa  protección  e  conservación  do  patrimonio  cultural  coas  medidas  protectoras  e
correctoras  propostas indicadas no Anexo H do EsIA,  e  co cumprimento do resto de condicións e
consideracións incluídas no devandito informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do 22.12.2022.
Por tanto, emite informe favorable á documentación presentada.

-A  Dirección  Xeral  de  Patrimonio  Natural emite  un  informe  no  que  analiza  os  antecedentes  e  a
documentación e os datos achegados polo Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra. 

Neste  informe analízase  o  estudo sobre  os  efectos  acumulativos  e  sinérxicos  sobre  o  patrimonio
natural e biodiversidade, observando os parques eólicos que se atopan dentro do ámbito de 15 km. Ao
respecto  informa  que  a  implantación  do  parque  eólico  pode  xerar  un  impacto  crítico  sobre  as
poboacións do xénero  Circus, tanto directo como a través do efecto sinérxico e acumulado sobre a
avifauna e quirópteros.

Polo tanto, este organismo conclúe que o proxecto presenta impactos sobre o patrimonio natural e a
biodiversidade emitindo informe desfavorable.

O promotor emite un escrito de resposta no que achega nova documentación.

A Dirección Xeral  de Patrimonio Natural emite un segundo informe no que indica que, á vista dos
antecedentes e da análise da documentación se considera que esta pretende presentar argumentos
que refuten a idoneidade da análise de impactos sinérxicos e acumulativos e que estas intencións non
se sustentan en argumentos sólidos.

Conclúe desta forma que, “de acordo co sinalado, cabe ratificar o xa indicado no informe do 18.12.2022,
concluíndo que o proxecto presenta impactos acusados sobre o patrimonio natural e a biodiversidade e,
por tanto, emítese informe desfavorable”.

Ademais no informe engádese un último parágrafo que indica “en último termo cabe recordar que os
EsIA ambiental que se remite a esta unidade administrativa para o seu informe dentro do seu ámbito
competencial, destacadamente o patrimonio natural e a biodiversidade, debe incluír estudios dos efectos
sinérxicos e  acumulativos,  entre eles os inducidos sobre a sobre a flora,  a  fauna,  a  biodiversidade,  a
xeodiversidade,  o  solo,  o  subsolo,  o  aire,  a  auga,  o  medio  mariño,  o  clima,  o  cambio  climático  e  a
interacción entre todos os factores anteriores, así como outros que se enumeran na norma (artigo 35 e
anexo VI e da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental e anexo)”.
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- Augas de Galicia emite un informe no que conclúe que non é previsible que o proxecto poida causar
impactos  ambientais  significativos  tendo  en  conta  as  medidas  protectoras  e  correctoras  que  o
promotor prevé adoptar no documento ambiental presentado e as consideracións a tal efecto referidas
no  informe.  Tamén  indican  que  se  deberan  contemplar  as  directrices  sinaladas  no  informe  e  as
indicadas no EsIA durante os procesos de execución dos traballos de desenvolvemento e implantación
da actuación proposta.

O promotor emite un escrito de resposta no que mostra a súa conformidade.

- A Axencia Turismo de Galicia emite un informe no que se indica que “ dado o alcance das actuacións
que  se  pretenden  facer  e  segundo  o  estudo  de  impacto  turístico  achegado  como  documentación
complementaria pódese concluír que o impacto que terá o Parque eólico PEDRA LONGA no turismo rural
local así como na súa contorna é ASUMIBLE, e que deberán ser atenuados polas medidas compensatorias e
correctivas  a  incluír  na  Declaración  de  Impacto  Ambiental,  de  tal  xeito  que  a  afección a  elementos
arqueolóxicos existentes debe ser analizado desde o punto de vista patrimonial”.

O promotor emite un escrito de conformidade en resposta a este informe.

- A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior emite un informe no que estima que o risco de accidentes
graves ou catástrofes é moderado,  sen prexuízo de que se o proxecto puidera estar afectado polo
Decreto 171/2010, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia, o titular deberá
elaborar e implantar o correspondente plan de autoprotección, elaborado por técnico competente, e
que deberá acompañar aos restantes documentos necesarios para o outorgamento da licenza, permiso
ou  autorización,  previamente  á  autorización  de  inicio  da  actividade  por  parte  da  autoridade
competente.

O promotor emite un escrito de conformidade en resposta a este informe.

-  O  Concello de Forcarei emite un informe no que se refire entre outras a cuestións que non son
obxecto do trámite ambiental. Neste, tamén indica a existencia de distintos impactos e afeccións sobre
o medio (impacto paisaxístico,  acústico,  sobre o patrimonio cultural e etnográfico, sobre a fauna e
concretamente sobre a avifauna, sobre a flora, sobre a fauna, sobre a auga, sobre a afección a outros
impactos non considerados no EsIA e sobre os efectos sinérxicos).

O promotor emite un escrito no que responde aos diferentes aspectos anteriores.

- A Sociedade Galega de Historia Natural presentou unha consideración relacionada co artigo 34 de Lei
21/2013 e non coa fase de tramitación dunha avaliación de impacto ambiental ordinaria.

O promotor emite un escrito de resposta.

- Así mesmo, consta informe do Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial de Pontevedra na
súa condición de unidade tramitadora do órgano substantivo, que recolle un resumo da tramitación
practicada no expediente e os resultados de información pública.

- O Concello de Cerdedo-Cotobade, o  Concello da Estrada, a  Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galiza, a  Federación Ecoloxista Galega e a  Sociedade Galega de Ornitoloxía, non emitiron informes
sobre o EsIA.

-  No tocante a  alegacións con contido ambiental,  no expediente remitido polo órgano substantivo
constan  un  total  de  236  alegacións,  228  presentadas  por  particulares  e  8  por  asociacións  ou
organizacións.
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3. PROPOSTA

Logo de finalizar a análise técnica do expediente de avaliación de impacto ambiental e á vista do que se
desprende do informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural en canto a impactos acusados sobre o
patrimonio natural e a biodiversidade, considérase que a actuación proxectada non é ambientalmente
viable, polo que se propón formular unha declaración de impacto ambiental desfavorable do proxecto. 

Juan Manuel Camiño Soto 
Subdirector xeral de Avaliación Ambiental
(asinado electronicamente)

RESOLVE

Formular a declaración de impacto ambiental desfavorable do proxecto do parque eólico Pedra Longa,
nos termos propostos polo Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos, en cumprimento do disposto
no artigo 41 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Esta declaración de impacto ambiental farase pública a través do Diario Oficial de Galicia e da páxina
web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e remitiráselle ao órgano substantivo para
os  efectos  que  correspondan  no  marco  do  procedemento  de  autorización  administrativa  das
instalacións.

De acordo co artigo 41.4 da lei de avaliación ambiental, a declaración de impacto ambiental non será
obxecto de recurso sen prexuízo dos que, se é o caso, procedan na vía administrativa e xudicial fronte o
acto de resolución substantiva do procedemento.

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

María Sagrario Pérez Castellanos
Directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
(asinado electronicamente)
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