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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 

O Instituto de Estudos Ulloáns é unha asociación da comarca da Ulloa que ten por 
obxecto o estudo, posta en valor e  protección do Patrimonio cultural e natural da nosa  
comarca,  contando  co  apoio  de  124  socios  numerarios,  dous  socios  institucionais 
(Concello de Monterroso e Concello de Palas de Rei),  catro socios protectores e un 
socio honorario.

O parque eólico Maxal está proxectado para construír tres aeroxeradores emprazados 
no concello de Antas de Ulla. En concreto a vía de acceso do aeroxerador número 2 
aparece  como  programado  no  documento  de  inicio  atravesando  polo  medio  da 
carballeira de Lebesende, ademais de cruzar dúas veces o rego de Lebesende, un dos 
primeiros regos tributarios do río Ulla na súa cabeceira. No documento de inicio faise 
mención a que a estrada de acceso a ise aeroxerador, ademais do número 6, supón un 
impacto  no ecosistema de  carballeira  da  zona,  calculando que  afectará  a  máis  de 
10.000m2 de  carballeira  e  2.000m2 de  bosque  mixto.  Non  obstante,  dáse  unha 
avaliación de impacto moderada e reversible.  A tala de carballos centenarios ou a 
ruptura total dun ecosistema tan diverso como é unha masa forestal autóctona non e 
moderada ni  reversible. Non se  pode recuperar  o  ecosistema danado,  xa  que  esa 
estrada supón a ruptura irreversible da masa forestal autóctona en dúas metades.

A carballeira do monte de Lebesende é  unha das carballeiras máis grandes e mellor 
conservadas do centro de Galicia, situada a 1,5Km do centro xeográfico de Galicia. 
Conta ademais cuns valores naturais e paisaxísticos incalculables, tendo mais de 56 ha 
de tamaño, o que a fai  unha das poucas carballeiras grandes que quedan na Galicia 
central (véxanse as  fotos  mais  abaixo).  De  feito,  esta  carballeira  ten  unha  enorme 
riqueza paisaxística e ecolóxica,  contando con exemplares de carballos,  bidueiros e 
castiñeiros centenarios e exemplares de fauna e flora ameazada en Galicia.
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 

Ilustración  :  Masa  forestal  autóctona  do  monte  de  Lebesende.  Unha  das  masas 
forestais autóctonas máis grandes e mellor conservadas do centro de Galicia,  que 
está  proxectada  atravesar  pola  estrada  de  acceso  ao  aeroxerador  número  2  do 
parque eólico Maxal.
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 

Ilustración : Masa forestal autóctona de monte de Lebsende por dentro. Hai centos 
de árbores centenarias dentro desta masa forestal.

A superficie afectada pola estrada de acceso do aeroxerador 2 ten un impacto de alta 
intensidade  e  irreversible  para  a  fauna,  flora,  paisaxe  e  servizos  ecosistémicos 
afectados.  A  destrución  desa  masa  forestal  derivada  da  estrada  de  acceso  ao 
aerxerador  2  supón  a  redución  dos  servizos  ecosistémicos  das  masas  forestais 
autóctonas, con importantes e  moi graves efectos como a redución na retención de 
augas, ademais dun aumento de posibilidade de incendios e inundacións. As grandes 
masas forestais autóctonas son os principais sumidoiros de dióxido de carbono e a súa 
conservación é, por tanto, a mellor forma de paliar o cambio climático que vivimos 
nesta era.
Existen tres  alternativas  para a  estrada de acceso do aeroxerador número 2,  con 
moito menor custe porque a distancia é máis corta e van por pistas forestais xa feitas. 
Ningunha das tres alternativas para a estrada de acceso interfiren coa masa forestal 
autóctona mencionada.
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 

Ilustración : Alternativas ao vial de acceso do aeroxerador número 2 do parque eólico 
Maxal. A alternativa número 1, pola cara oeste, aparece de cor laranxa. A alternativa 
número 2,  pola cara suroeste, aparece de cor amarela, e a alternativa número 3, pola 
cara sur, de cor azul. 
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 
ALTERNATIVA 1: Pola cara oeste: a alternativa máis fácil e curta é subir pola cara oeste 
onde xa existe unha pista forestal que accede ao emprazamento onde se quere colocar 
o  aeroxerador  número 2  (de cor  laranxa na ilustración  3).  Esta  alternativa ten una 
pendente moi moderada (menor do 10% en todos os seus tramos excepto en un que é 
algo maior, mais pódese superar facendo unha curvatura lixeira pola zona de uz), e vai 
en liña recta directamente ao lugar de emprazamento do aeroxerador por unha pista 
forestal xa feita de 862 m de lonxitude (Ilustración 4). 

 

Ilustración : Alternativa número 1, pola cara oeste.
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 
ALTERNATIVA  2:  Pola  cara  suroeste:  Outra  alternativa  pola  estrada  de  acceso  do 
aeroxerador número 2 é pola cara oeste mais facendo unha curvatura pola uceira, que 
case non ten pendente e despois uníndose á pista forestal 9002, que ten una pendente 
sempre menor de 10% e logo se va unir coa pista 9004, pola cara sur, de pendente 0% 
ata chegar ao aeroxerador número 2 (de cor amarela na ilustración 3). Esta alternativa 
ten a vantaxe de que  non ten ningún tramo de pendente maior do 10%. Ten unha 
lonxitude total de 2070 m. 

 
Ilustración 5: Alternativa número 2, pola cara suroeste, empregando as pista forestais 9002 e 
9004.
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 
ALTERNATIVA 3: Pola cara sur: Outra alternativa consiste en acceder ao aeroxerador 
número 2 pola cara sur, onde está a vía de acceso aos aeroxeradores xa presentes e 
por onde se empraza a vía de acceso a aeroxerador 1 é moito máis curta, cun total de 
1400 m dende o vial de acceso do aeroxerador número 1. Esta alternativa ten a vantaxe 
de estar máis cerca dos aeroxeradores xa presentes na zona, polo que a maior parte da 
estrada xa está feita,  só  teríase que ampliar  ata chegar  ao aeroxerador número 2, 
realizando unha curvatura para superar o desnivel por unha pista que vai ao redor das 
plantacións  de  Pinus  radiata (Pino  de  California),  que  é  unha  especie  exótica,  ata 
chegar a unha pista forestal (a número 9004) que xa está feita e que non ten desnivel 
na última parte. O desnivel total dende o aeroxerador número 1 ao número 2 é de 
100m.

Ilustración 6: Alternativa pola cara sur, utilizando a pista forestal 9004.
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Asunto: Alegacións proxecto parque eólico Maxal. 

Por todo o exposto, dende o Instituto de Estudos Ulloáns alegamos que a estrada de 
acceso ao aeroxerador número 2 se faga por unha das tres alternativas aquí expostas, 
ben pola cara oeste onde xa hai unha pista forestal ata o aeroxerador, ou pola cara 
suroeste por esa mesma pista e despois realizando unha curvatura para unirse mais 
arriba coa pista forestal número 9002 de menos de 10% de desnivel, e logo coa 9004 
que non ten desnivel;  o pola cara sur,  onde xa existe unha estrada de acceso para 
outros aeroxeradores xa presentes na mesma zona, e por onde se accede tamén ao 
aeroxerador número 1, e despois uníndose coa pista 9004 que non ten desnivel ata o 
aeroxerador número 2.  Ningunha das tres alternativas interfiren coa masa forestal 
autóctona. Desta forma,  redúcese enormemente o impacto ambiental e consérvase 
unha das últimas grandes masas forestais autóctonas do centro de Galicia e a súa 
fauna.

En Monterroso, a 22 de xullo de 2020
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