CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
D/Dna. ....................................................................................... con D.N.I.
Nº........................., maior de idade veciño/a de ...............................e domicilio
en.......................................... ............................................. ................................., con
respecto ao Proxecto do Parque Eólico Serra do Galiñeiro,
EXPÓN:
1.- Que con data 25 de outubro de 2012 foi publicado anuncio no DOG da
“RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola
que se somete a información pública para autorización administrativa, declaración de
utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica,
aprobación do proxecto de execución, proxecto sectorial de incidencia supramunicipal
da instalación eléctrica e estudo ambiental das instalacións referidas ao Parque Eólico
Serra do Galiñeiro nos concellos de Gondomar, Mos, O Porriño e Vigo (expediente
IN661A 2011/20-4)”.
2.- Que contra dita Resolución o abaixo asinante quere formular as seguintes
ALEGACIÓNS:
1ª A serra do Galiñeiro é un referente paisaxístico en toda a comarca. Isto é debido á
súa elevada altitude e ás súas formacións rochosas. A colocación de 13 aeroxeradores
de 175 m de altura total, nas cotas máis altas da serra, suporía un enorme impacto na
paisaxe destruindo a súa singular silueta, visible desde moitos quilómetros ao redor.
2ª A Serra do Galiñeiro conta cun rico patrimonio arqueolóxico e etnográfico. Ata o
de agora atopáronse nesta zona unha gran cantidade de petróglifos (como o de Auga da
Laxe), mámoas, muíños naviculares, etc. No cumio da serra localízase ademáis a
denominada Fortaleza do Galiñeiro, que conta coa declaración de Ben de Interese
Cultural (BIC). Trátase dunha fortificación tardorromana, xoia do patrimonio arqueolóxico
galego. A colocación dos 13 aeroxeradores, coas súas pistas de circulación, gabias,
transformador e demais infraestrutura asociada, suporía a destrución dunha parte
importante do patrimonio xa inventariado e do que aínda está por descubrir. No mesmo
proxecto que se expón ao público recoñecese a intervención en zonas protexidas e o
grave risco que supón a posible destrución do patrimonio.
3ª A serra do Galiñeiro posúe unha grande riqueza natural, como así o reflicte a
exitencia de 10 hábitats declarados de interese comunitario, un deles de conservación
prioritaria: a breixeira húmida. Entre estes hábitats figuran algúns de enorme
importancia, como son as turbeiras. As comunidades vexetais da serra son
extraordinariamente ricas e diversas.
Na serra do Galiñeiro habitan un elevado número de especies de carácter endémico,
algunhas delas incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. É o caso da
saramaganta rabilonga (Chioglossa lusitanica) e do mallo (Narcissus cyclamineus).
Á destrución directa que provocarían as obras de construción do parque eólico teríamos
que sumarlle o grave risco de colisión da fauna voadora cos aeroxeradores, ameazando
directamente comunidades de especial interese, como son os morcegos, as aves de
ambientes rochosos (merlo azul, azulenta papuda…) ou as aves rapaces (miñato

abelleiro, lagarteiro..). Os aeroxeradores serían instalados precisamente nas zonas máis
frecuentadas por estas aves.
4ª Na Serra do Galiñeiro habitan greas do denominado Cabalo de Pura Raza Galega
incluído no “Grupo de Razas Autóctonas en Peligro de Extinción” do “RD 2129/2008, de
26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora
y fomento de las razas ganaderas”. A presenza deste cabalo quedaría gravemente
afectada por estas instalacións.
5ª A Serra do Galiñeiro está situada nunha zona densamente poboada: a área
metropolitana de Vigo. Isto sumado ás características e aos valores da serra fan que
sexa un lugar utilizado para numerosas actividades de lecer: escalada, sendeirismo,
mountain bike, carreiras de orientación, trails, equitación, paseos naturalísticos, colleita
de cogomelos, etc. Así mesmo son destacables os seus valores didácticos, científicos e
artísticos postos de manifestos en roteiros docentes e diversos cursos de formación. A
función social da serra pode traducirse en fonte de ingresos e xeración de postos de
traballo que quedarían destruídos coa instalación do parque eólico.
6ª A serra do Galiñeiro ademais constitúe unha fonte de ingresos para as
Comunidades de Montes Veciñais propietarias dunha gran parte do monte afectado e
que desenvolven diversas actividades relacionadas coa explotación sustentable dos
recursos naturais. Ningunha parte do proxecto recolle nin a máis mínima valoración
dos rendementos económicos destas actividades, nin do impacto negativo que suporía
a colocación do parque. É absolutamente inadmisible que na extensa documentación
que se expón ao público non se faga nin unha mínima avaliación das actividades
económicas existentes e das que se verían afectadas negativamente polo parque eólico.
O parque destruiría emprego e suporía un empobrecemento para as persoas que viven
na contorna.
7ª As obras proxectadas afectarían gravemente as nacentes de augas que se atopan
na zona. O abastecemento dunha gran parte da poboación que vive nas abas da serra
do Galiñeiro depende directamente destes manaciais. A alteración dos mesmos
afectaría gravemente ao abastecemento das comunidades de augas existentes.
Por todo isto,
SOLICITO,
Que se teñan en conta estas alegacións e se acorde a inviabilidade do proxecto de
parque eólico, e que se declare a incompatibilidade do proxecto do Parque Eólico
Serra do Galiñeiro coa preservación dos valores naturais, paisaxísticos,
xeolóxicos, arqueolóxicos, etnográficos, sociais e económicos da Serra do
Galiñeiro.
Que, pola mesma razón, o órgano correspondente da Consellería de Medio Ambiente
Territorio e Infraestruturas determine a non viabilidade ambiental do Proxecto do
Parque Eólico Serra do Galiñeiro.
En ............................................
Data:

/11/2012

Sinatura

