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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS AFECCIÓN A RECURSOS HÍDRICOS E HUMIDAIS. 
VULNERACIÓN DA DMA 

INFRAESTRUTU
RAS 

ASOCIADAS 

PARQUE 
EÓLICO 
SUIDO 

Green Stone 
Renewable S.L. 

Fornelos de 
Montes 
e Covelo 

(Pontevedra) 
 

***  
A totalidade das 
infraestruturas 
do presente 
proxecto 
dispóñense sobre 
Chan Rústico 
de Protección de 
Espazos Naturais 
segundo o Plan 
Xeral de 
Ordenación 
Municipal 
de Fornelos de 
Montes. 

- 5 aeroxeradores 
- Subestación eléctrica 
- 2 torres de medición 
- Rede de viais e 
gabias 
Os cinco 
aeroxeradores 
distribúense: 3 na 
zona norte da  
poligonal e 2 na zona 
sur. No municipio de 
Fornelos de Montes, 
sitúanse os 
aeroxeradores A1, A2 
e A3, mentres que as 
turbinas A4 e A5 
dispóñense  sobre 
terreos do municipio 
de Covelo. 
As características 
básicas do 
aeroxerador 
seleccionado son as 
seguintes: 
- Modelo:  Siemens  
Gamesa ou similar 
- Potencia nominal: 
4,5  MW. Potencia 
total de 22,5 MW. 
- Diámetro do  rotor: 
145 metros 
- Altura da torre: 
127,5 metros 
- Dimensións da 
plataforma de 
montaxe: 20 x 50 
metros 
- Diámetro da 
cimentación: 18 
metros 

Espazos catalogados máis próximos: 
Zonas de Especial Conservación (ZEC) Serra do Cando Río Tea 6 km (noroeste) e 6 km (sur) 
Zonas de Protección Avifauna (RD 1432/2008) - Dentro de los límites 
Vexetación ameazada: 
-  Dryopteris  guanchica: Vulnerable segundo o Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se 
regula o Catálogo galego de especies ameazadas. Ademais, tamén se cataloga como 
vulnerable segundo os criterios da Unión Internacional de Conservaciónda Natureza para 
España no ano 2008. 
Hábitats de interese comunitario recolleitos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE: O Atlas e 
Manual dos Hábitats Naturais e  Seminaturales de España indica a presenza dunha  tesela 
de hábitat na zona norte da  poligonal do parque eólico. É a 
seguinte: 
-  Tesela con código  HAB_ LAY 66700, que conta co hábitat prioritario 4020* brezais 
húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica  ciliaris e Erica  tetralix. 
Segundo os límites indicados na cartografía, os aeroxeradores 1 e 2 situaríanse dentro 
deste hábitat. Ademais, proxéctanse novos viais nesta zona duns 675 metros de lonxitude. 
Especies especialmente ameazadas polo proxecto: 
Circus  cyaneus  
- Libro vermello dos vertebrados de España: Vulnerable 
- Directiva Aves: especie obxecto de medidas de conservación especiais en canto ao 
seu hábitat, co fin de asegurar a súa supervivencia e a súa 
reprodución na súa área de distribución 
- Catálogo Nacional de Especies Ameazadas ( CNEA): Réxime de Protección Especial 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas ( CGEA): Vulnerable 
Circus  pygargus  
- Libro vermello dos vertebrados de España: Vulnerable 
- Directiva Aves: especie obxecto de medidas de conservación especiais en canto ao 
seu hábitat, co fin de asegurar a súa supervivencia e a súa reprodución na súa área de 
distribución 
- Catálogo Nacional de Especies Ameazadas ( CNEA): Vulnerable 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas ( CGEA): Vulnerable 
Ra  iberica  
- Libro vermello dos vertebrados de España: Vulnerable 
- Directiva Hábitats: especie que require unha protección estrita. 
- Catálogo Nacional de Especies Ameazadas ( CNEA): Réxime de Protección Especial 
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas ( CGEA): Vulnerable 
Impacto paisaxístico moi severo: 
A morfoloxía de Vigo  prelitoral está condicionada pola Serra  do  Cando ao nordés e a do 
Suido ao leste, superando os 1.000 metros de altitude. Tamén cobra relevancia o  
interfluvio que se forma entre as dúas serras, que separa as  bacías dos ríos Verdugo e 
Oitavén. A súa morfoloxía é de superficie de  aplanamiento, desgastada polos pequenos 
cursos dos ríos, con formas redondeadas que contrastan cos vales encaixados. A altitude 
media oscila entre os 800 e os 900 metros, alcanzando a súa elevación máxima en  
Outeiros  do Couto con 1.017 metros. A Serra  do  Suido, que actúa de límite xeográfico coa 
provincia de Ourense, presenta un nivel de cumes moi homoxéneo, cunha altitude máxima 
de 1.027 metros en Coto de  Puza. 

A conca á cal pertencen os ríos presentes na zona é a 
Conca do Río Parada de  Valdohome. 
Na zona norte do Parque Eólico  Suido, aféctase a un 
total de 6 arroios innominados que 
van desembocar ao sur da  poligonal no leito máis 
importante da zona, o Río de  Valdohome. 
Na zona sur contamos coa presenza doutros 7 leitos, 
5 deles trátase de arroios innominados.  
Os outros dous son: 
-  Barranqueira de Fonte  Uceira 
-  Barranqueira de  Casariños, leito ao cal vai 
desembocar a  Barranqueira de Fonte 
Uceira en pártea oeste da  poligonal, así como 4 
arroios innominados dos anteriormente citados. O 
outro arroio sen nome sitúase na zona norte desta 
poligonal e vai desembocar ao Río de  Valdohome. 
Ningún dos 5 aeroxeradores disponse sobre a zona de 
policía de leitos, aínda que outros elementos do 
parque eólico sí que invadirían esas áreas. É o caso 
das seguintes infraestruturas: 
- Plataforma do aeroxerador 3, a cal invade a zona de 
policía dun arroio innominado. O punto máis próximo 
do leito sitúase a 43 metros. 
- Plataforma do aeroxerador 4, a cal invade a zona de 
policía dun arroio 
innominado. O punto máis próximo do leito sitúase a 
80 metros. 
- Plataforma do aeroxerador 5, a cal invade a zona de 
policía dun arroio innominado. O punto máis próximo 
do leito sitúase a 95 metros. 
- Subestación, a cal invade a zona de policía dun 
arroio innominado. O punto máis próximo do leito 
sitúase a 58 metros. 
- Torre de medición 2, a cal invade a zona de policía 
dun arroio innominado. 
O punto máis próximo do leito sitúase a 15 metros. 
Afección severa a Humidais: 
-  Foxo  do Lobo (código 1140229) a 500 metros do A1 
-  Xesteiro  do  Anxeo (código 1140228) a 900 metros 
do A2 
- Coto  Ovos (código 1140236) a 1.200 metros do A3 
- Rego de Porriño (código 1140237) a 1.200 metros do 
A5 
- Chan  do  Valdohome (código 1140235) a 1.600 
metros do A3 
-  Fervenza de  Casariños (código 1140159) a 2.100 
metros do A4 
 

No documento 
de inicio 
indícase que o 
parque leva 
asociada unha 
liña eléctrica 
para evacuar a 
enerxía xerada. 
Non obstante, 
non indica nada 
máis sobre esta 
suposta liña de 
evacuación que 
debera ser 
obxecto de 
avaliación 
ambiental 
conxunta coas 
infraestruturas 
do parque 
eólico. 



Outras especies ameazadas con algunha 

categoría de protección: 

Oryctolagus cuniculus  

Pseudochondrostoma duriense  

Streptopelia turtur  

Arvicola sapidus  

Rana ibérica  

Sylvia undata Lutra lutra  

Eliomys quercinus  

Lacerta schreiberi  

LIBRO ROJO DE LOS VERTEBRADOS DE ESPAÑA 

Canis lupus  

Lutra lutra  

Circus pygarus  

Streptopelia turtur  

Rana iberica  

Salmo trutta  

Alytes obstetricans  

Falco subbuteo  

Lacerta schreiberi  

DIRECTIVA 92/43/CEE (DIRECTIVA HÁBITATS) 

ESPECIE CLASE II IV V 

Lissotriton boscai  

Rana iberica  

Alytes obstetricans  

Triturus marmoratus  

Epidalea calamita  

Lacerta schreiberi  

Canis lupus  

Lutra lutra  

Discoglossus galganoi  

DIRECTIVA 2009/147/CE (DIRECTIVA AVES) 

ESPECIE CLASE I 

Anthus campestris  

Caprimulgus europaeus 

Circaetus gallicus  

Circus cyaneus  

Circus pygargus  

Hieraaetus pennatus  

Lanius collurio Aves X 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Alytes obstetricans  

Discoglossus galganoi  

Epidalea calamita  

Lissotriton boscai  

Lissotriton helveticus  

Rana iberica  

Triturus marmoratus  

Accipiter gentilis  

Accipiter nisus  

Aegithalos caudatus  

Anthus campestris  

Anthus trivialis  

Apus apus  

Buteo buteo  

Caprimulgus europaeus  

Certhia brachydactyla  

Cinclus cinclus  

Circaetus gallicus  

Circus cyaneus  

Circus pygargus  

Cuculus canorus  

Cyanistes caeruleus  

Dendrocopos major  

Emberiza cia  

Erithacus rubecula  

Falco subbuteo  

Falco tinnunculus  

Fringilla coelebs  

Hieraaetus pennatus  

Hirundo rustica  

Lanius collurio  

Monticola saxatilis  

Motacilla alba  

Motacilla cinerea  

Parus major  

Periparus ater  

Phoenicurus ochruros  

Picus viridis  

Prunella modularis  

Ptyonoprogne rupestris  

Saxicola torquatus  

Sitta europaea  

Strix aluco  

Sylvia undata  

Troglodytes troglodytes  

Tyto alba  

Upupa epops  

Lutra lutra  

Anguis fragilis  

Chalcides striatus  

Podarcis hispanicus  

Zamenis scalaris  


