
ANÁLISE DO DOCUMENTO DE INICIO DO PROXECTO EÓLICO MONTE DA NEVE (Código do proxecto: 2021/0036) 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOT
OR 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS CON 
OUTROS PARQUES 

IMPACTOS AMBIENTAIS IMPACTOS NO PATRIMONIO 
CULTURAL 

MONTE DO 
OUTEIRO 

ENGAGE 
INTELLIG
ENTY SLU 

O Parque Eólico 
Monte dá Neve 
atópase situado na 
provincia de 
Ourense. 
Ocupa parcialmente 
os  Concellos de 
Celanova e Verea, 
dentro da área de 
desenvolvemento 
Eólico do Plan Eólico 
de Galicia 
denominada Ou  
Vieiro, totalizando 
unha superficie de 
5,5 km². 
 
Distancias a núcleos 
e casas illadas: 
Cardeo 676 m (AE 
01)  
Cigarrosa 665 m (AE 
01)  
Fontechide 1.120 m 
(AE 02)  
Vivienda aislada 
1.233 m (AE 02)  
Amoroce 1.544 m 
(AE 03)  
Sampil 1.543 m (AE 
03)  
Casal de Bispo 1.483 
m (AE 06)  
Gontán 861 m (AE 
06)  
Laioso 1.130 m (AE 
06)  
Cañon 1.908 m (AE 
07)  

O Parque Eólico Monte dá 
Neve estará composto por 7 
aeroxeradores modelo 
SIEMENS  GAMESA  SG-155 
de 6  MW de potencia 
unitaria, para un potencial 
total de 42 MW. 
Altura de  buxe 102,5 metros 
Diámetro de  rotor 155 
metros. 
O Parque Eólico Monte dá 
Neve ten subestación propia 
desde a que partirá a liña 
de evacuación, que será 
obxecto de proxecto 
independente. Os xeradores 
están interconectados  
eléctricamente mediante 
liñas eléctricas enterradas de 
30  kV que transmiten a 
enerxía producida polas 
turbinas, ata a subestación 
colectora de 30/220 kV. 
Desta subestación darase 
saída á electricidade xerada 
polo parque ataa 
subestación de conexión de  
Frieira (Ourense), situada a 
un 17 km do parque, a través 
dunha liña aérea de alta 
tensión de 20 km (proxecto 
independente). Ao final da 
liña de evacuación 
proxéctase unha 
subestación de medida que 
estará situada a menos de 
500  m da subestación de 
REE de  Freira 220  kV 
(proxecto independente). 
Entre a subestación de 
medida e a subestación de 
REE, proxéctase un tramo de 
liña enterrada de 220  kV de 
500 m de lonxitude que 
conectará co punto fronteira 
na subestación de REE 
(proxecto independente). 

Liña de evacuación: 
A evacuación da enerxía 
producida realizarase a 
través dunha solución de 
evacuación conxunta de 
varios parques a 132  
kV, que será obxecto 
dun proxecto 
independente. 

Cauces localizados na área do proxecto: 
Parte das plataformas asociadas á máquina 04, un tramo de vial a acondicionar próximo a esta 
máquina e un pequeno tramo de novo vial localízanse en zona de policía do curso fluvial 
denominado  Corga de  Sampil. A cimentación da máquina 07, parte das súas plataformas 
asociadas e un pequeño tramo de novo vial coa súa gabia de cableado asociada sitúase en 
policía de leitos dun afluente innominado de Outeiro de Cantón, estando o novo vial e as obras 
asociadas á cimentación e as plataformas desta máquina ao redor de 40 metros deste leito. 
Un pequeno tramo de vial a acondicionar cara á máquina 06 xunto coa súa gabia de cableado 
localízase en policía de leitos dun afluente innominado do Rego  do  Abelal, estando as obras 
asociadas a estes elementos ao redor de 70 metros do leito. 
A distribución dos principais elementos do parque segundo as  subcuencas vertentes é a 
seguinte: 
• Río  Tuño: as máquinas 01 e 02 e as súas estruturas asociadas, a torre anemométrica e a 
subestación. 
• Río  Ourille: as máquinas 03, 04, 05, 06 e 07 e as súas estruturas asociadas. 
Afecta a diversos hábitats protexidos pola Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de 
Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres, tanto prioritarios como de interés comunitario:  
Os terreos onde se implantarán as estruturas do parque eólico localízanse sobre varias manchas 
de hábitats catalogados caracterizadas pola presenza de  brezais secos europeos (código 4030),  
brezais  oromediterráneos  endémicos con  aliaga (código 4090) e roquedos  silíceos con 
vexetación pioneira (código 8230) 

 8230.  Roquedos  silíceos con vexetación pioneira do  Sedo  Scleranthion ou do  Sedo  
albi- Veronicion  dillenii. 

 9230. Bosques galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pirenaica. 

 4020* Brezais húmidos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

 91E0*Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 4090 Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga 
Afección paisaxística: 
As Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP) máis próximas á área de implantación do parque 
eólico son as denominadas  Castromao e Pena  Gache-Serra  do  Leboreiro, a un 3,5 km ao norte 
e 6,6 km ao suroesterespectivamente da máquina máis próxima. 
Afección a especies vulnerables e en perigo de extinción: 
ANFIBIOS catalogados como vulnerables: 
Discoglossus  Galganoi 
Sapillo  pintojo ibérico 
Ra  patilarga  
Chioglossa  lusitanica (Píntega  rabilarga) 
AVES 
Aquila  chrysaetos 
Circus  pygargus (en perigo de extinción) 
MAMÍFEROS 
Rhinolophus  ferrumequinum 
Rhinolophus  hipposideros 
Galemys  pyrenaicus  
Myotis  emarginatus 
RÉPTILES 
Timon  lepidus 
Chalcides  bedriagai (en  perigo de extinción) 

Afección severa ao Patrimonio 
Cultural: 
 
Algúns tramos de vial en áreas de 
cautela dos seguintes elementos, 
Monte Oural (GA32084071), 
Mámoa 1 de Monte Oural ( 
GA32084072), Mámoa 2 de 
Monte Oural ( GA32084073) e 
Mámoa 3 de Monte Oural ( 
GA32084074).  
 
 
 
AUSENCIA DE AVALIACIÓN DO 
PATRIMONIO INMATERIAL 

 


