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Sra. Directora Xeral de Conservación da Nafureza
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do

Territorio
Xunta de Galicia

ASUNTO: Solicitude de xuntanza extraordinaria do Observatorio Galego da Biodiversidade.

D. Serafín J. González Prieto, na súa cualidade de vogal do Observatorio Galego da Biodiversidade, en

representación das asociacións de defensa ambiental,

¡xpóN:

Que actualmente se atopa no trámite de información pública a Autorización Ambiental Integrada"do

proxecto de "lmplantación deunaplanta deproducción de combustibleindustrialmediante gasificación de carbón

utilizando como energíalaproducidapor radiación solar",promovido por PARATERMO ENERGIA, S.L coa

finalidade de consiruir, nun terreo rústico de 188 ha nas parroquias de Fornelos de Filloás e Fradelos

(Viana do Bolo, Ourense), unha instalación industrial adic ada áprodución de metanol (75.000 Tm/ano)

e hidróxeno (375 Tm/ ano), consumindo como materias primas 75.000 Tm/ ano de carbón (aínda que logo

fala"decase 100.000 Tm/ano") e37.500 m3/ano de auga, ademais de 4.500 Mwh/ano de enerxía (qr.
producir iain situcon 3 paraboloides solares de 83 m de diámeko cada un) e que xeraria18.750 Tm/ano
de cinzas.

eue o ámbito do proxecto sitúase a menos de 6 km do Parque Natural do Invernadoiro, a menos de 2

km da ZECMaciio Central Ourensán, e a carón dun tramo do río Camba incluido na "Proposta de

Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia" (ano 2011). O proxecto afectaría directamente a un hábitat

de interese comunitario (4030: Queirogais secos europeos) e a un hábitat de conservación prioritaria na

Unión Europea (91E0*: Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsor).

eue o proxecto afectaría negativamente a un total de doce especies incluidas no Catálogo Galego de

Especiás Ameazadas: unhi especie de planta en perigo de extinción (Eryngium duriaei) e outra

,rrrlnerable (Sitene marizii);b) unha especie de invertebrado acuático en perigo de extinción a nivel

galego e español (Margaritifeira margaritifera); e c) nove especies de vertebrados ameazadas: un anfibio

iulr,-erable (Rana'iberila), árrur urér en perigo de extinción (Aquila chry,saetos, Milaus milaus) e tres

vulnerables (Bubo bubo, Circus cyaneus, Circus pygargus), así como treq ma,míferos catalogados como

vulnerab Les (Galemys pyrenaicus,"Rhinolophus feiii*rq"inltm, Rhinolophus hipfuosideros).

eue das especies en perigo sinaladas no punto anterior, o impacto do proxecto sería crítico no caso

da aguia ,"it lequila-chrysaetos),ao afectar ao territorio dunha das escasas parellas reprodutoras en

Gaticia, e moi especialmente no caso de Margaritifera margaritifera pois, segundo os traballos do

Grupo ie Int:estigoi¡¿n de " Conseroación de peces e moluscos" daUniversidade de Santiago de Compostela

(Ondina et al. 2010;Lois et a1., 201.4) a poboación do río Camba:

a. É unha das poucas que perviven actualmente na provincia de Ourense e a cuarta máis importante

de Galicia en canto ao número de individuos: no treito de río de 10 km entre os dous encoros eslmase

que existen preto de 16.000 exemplares, máis do 8,5 % dos efecüvos galegos da especie'

b. Nalgúns kamos deste río alcan za asmaiores densidades observadas nos ríos galegos, próxima aos

50 individuos/m2, chegando a superar puntualmente os 300 individuos/m2, densidade moi
,destacable non só na Península Ibérica senón tamén a nivel europeo.

c. É unha das poucas poboacións da Península Ibérica nas que se observou reclutamiento, aínda que
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non o suficiente para mantela viable no futuro.

d. Está catalogada como "en risco de extinción" no Plan de Recuperación da especie (Ondina et al.
2010), no que se indica que ten que ser especialmente protexida.

5. Que nas últirnas semanas proüferan as novas nos med.ios de comunicación acerca dun centro de
. invesügaiión ou unha base de avióru non tripulados no aeródromo das Rozas (Castro de Rei, Lugo),

nunha zona incluída dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño" e da IBA.(Áreas Importantes para
a Conservación das Aves)472."Terra Chá". Enrelacióncon este proxecto hai dous anos (77-02-201,4)SEO-
Birdlife, SGO e SGHN xa amosaran á súa antecesora no cargo unha grave inquedanza pglos posibles
efectos sobre a (tnica poboación reprodutora de maza nco rcal (Numenius arquata) da peninsula Ibéiica
e para outras especies de aves ameazadas ou protexidas.

Por todo o cal,

SOLICITA:

Que se convoque unha xunta¡za extraordinaria do Observatorio Galego da Biodiversidade para:

1. Avaliar e informar acerca do impacto do proxecto de PARATERMO ENERGfA, S.L en Viana do Bolo
(Ourense) sobre as especies incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, nomeadamente as

incluidas na categoÍa de'1En perigo de extinción", e a compatibilidade do proxecto cos Plans de
Recuperación de Aquila chrysaetos e Mnrgaritifera margaritifera.

2. Avaliar e informar acerca do impacto do proxecto de implantación e consolidación dunha instalación
(base e/ ou centro de investigación) para avións non tripulados no aeródromo das Rozas (Castro de Rei,
Lugo" sobre as especies incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, nomeadámente as

incluidas na categoría de "En perigo de extinción", e a compatibilidade do proxecto co Plan de
Recuperación de Numenius arquata.

de 201-6

Serafín González Prieto
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