
Acordo do 3 de marzo de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa 

previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico A Ruña III, no concello de Mazaricos (A Coruña), (exp.IN408A 2017/43). 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS OUTRAS INFRAESTRUTURAS PRESENTES NA 
MESMA ÁREA XEOGRÁFICA QUE DEBERAN SER 

OBXECTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 
GLOBAL, SUMATIVA E ACUMULADA 

A RUÑA III Eurus 
Desenvolvemen
tos Renovables, 
S.L. Eurus vén 
desenvolvendo 
a súa actividade 
desde inicios 
dos anos 90 a 
través de  
Eurovento, S.L., 
ata o 
momentocunha 
participación do 
50%. 

Mazaricos (A 
Coruña) 
 

 
Afección severa aos 
núcelos de 
poboación: 
Núcleo Aerox. máis 
próximo Distancia 
(m) 
Vilar RIII-1 735 
Campelo RIII-1 739 
Coluns RIII-1 1083 
Beba RIII-2 1306 
Vilar de Coiro RIII-4 
850 
Fornis RIII-5 927 
 

 
Comunidades de 
Montes 
Veciñais en Man 
Común (CMVMC) 
afectadas: 
FORNÍS E LOUREIRO 
Mazaricos 154 ha. 
DE BEBA, AGAR; E 
OUTEIRO DE  BOIS 
Mazaricos 35 ha. 
DE  COLÚNS 
Mazaricos 103 ha. 
 

 
De acordo co 
indicado, os 
aeroxeradores e 
infraestruturas 
asociadas do Parque 
Eólico A  Ruña III 
dispóñense sobre os 
seguintes tipos de 
chan: 

A  poligonal sitúase dentro da área de Desenvolvemento Eólico 
coincidente coas áreas de investigación “Outes” e “ Paxareiras II”, 
recollidas na modificación do Plan Eólico de Galicia (PSEG), 
ampliadas nunha franxa de 500 metros nos termos establecidos 
no Plan Sectorial Eólico de Galicia. 
Nome da instalación: Parque Eólico A  Ruña III 
Número de aeroxeradores: 4 
Modelo previsto: Vestas V136 
Potencia unitaria: 3000/4000 kW 
Potencia total: 15  MW 
A  poligonal do Parque Eólico A  Ruña III, onde se desenvolverán 
as obras, ocupa unhasuperficie de 591,8 Ha. 
Cada xerador conectarase individualmente ao seu centro de 
transformación situado no interior da propia torre. Devanditos 
centros de transformación estarán así mesmo conectados entre 
si e coa Subestación Colectora 30/66  kV A  Ruña, obxecto dun 
proxecto independente en fase de tramitación (nº  expte  
IN408A 2018/31), promovida por  Eurus Desenvolvementos 
Renovables, S.L. 
A través da Subestación Colectora 30/66  kV A  Ruña, evacuarase 
a enerxía producida conxuntamente con outras plantas eólicas da 
zona mediante unha liña de 66  kV que conectará a mencionada 
Subestación Colectora 30/66  kV A  Ruña coa Subestación 
Colectora  Lagoa 30-66/220  kV, conectada á súa vez coa Rede de 
Transporte no Nó Regoelle 220  kV. A liña de evacuación forma 
parte do proxecto da Subestación 
Colectora 30/66  kV A  Ruña en fase de tramitación (nº  expte  
IN408A 2018/31). 
Accesos xerais ao parque. 
O acceso xeral ao Parque Eólico efectuarase a través da 
infraestrutura viaria existente na zona. En particular, prevense os 
seguintes accesos: 

-1: O acceso de realizará a partir da estrada 
local que enlaza os núcleos rurais de  Coluns e Campelo, mediante 
un vial de nova construción, segundo o indicado no plano nº 3 
adxunto. 

-2,  RIII-3 e  RIII-4: accederase empregando a 
estrada local que enlaza os núcleos rurais de  Coluns e  Vilarcobo, 
e a continuación o acceso discorre a través dos viais existentes 
dos parques eólicos A  Ruña I e Currás (ambos en fase de 
operación), empregándose ademais os viais do futuro Parque 
Eólico A  Ruña II, obxecto de proxecto independente, así como 
outros camiños existentes quedeberán acondicionarse para 
adaptalos ás especificacións do proxecto. 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da 
Directiva Marco dá Auga (DMA). Ausencia dun estudo hidrolóxico 
e hidroxeolóxico que garanta a non afección aos acuíferos e a 
calidade das masas de auga. 
A sección Norte do parque eólico atópase nas concas  Encoro dá 
Ponche Olveira e Encoro de Castrelo,  Encoro de Santa Uxía e Río 
Beba ou Rego dás Brañas. 
Na parte Sur do parque eólico atópanse as concas Río de Beba ou 
Rego dás Brañas e Río de Arcos ou Rego dá  Pedra de  Bailouro 
Prodúcese un  cruzamiento co “Río de Arcos ou Rego dá  Pedra de  
Bailouro” coas infraestruturas do parque eólico e noutro punto 
este mesmo río limita co vial de acceso ao aeroxerador 3. 
Así mesmo, a canalización eléctrica subterránea para conexión dos 
aeroxeradores 3 a 5 produce o  cruzamiento co leito indicado nos 
mesmos puntos. o cruzamiento do vial co Dominio Público 
Hidráulico (DPH)  prevese a súa modificación na zona de policía 
afectando a 953,66  m2. 
Afección severa a Humidais: 
Dentro do parque eólico atopouse o humidal “Lagoa de Beba”, ao 
leste ten unha área de 88,025 ha, das cales se verán afectadas 
aproximadamente 0,255 ha. As infraestruturas que van afectar ao 
humidal son un vial e a gabia. 
Afección severa a Hábitats prioritarios e de interés comunitario: 
4030 Brezais secos europeos Non Prioritario 
4020 Brezais húmidos atlánticos meridionais de Erica cilliaris e 
Erica tetralix Prioritario 
6230 Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas 
submontañosas de Europa continental). Prioritario 
7110* hábitat de turbeira. Prioritario. 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica Non 
Prioritario 
8230 Roquedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo- 
Scleranthion ou do Sedo albi- Veronicion dillenii Non Prioritario 
91E0* Bosques aluviales Prioritario 
Afección severa á paisaxe: 
AEIP_08_01 O Pedregal 
AEIP_08_02 Baixo Tambre 
AEIP_09_10 Devesa de Anllares  
AEIP_09_11 Monte do Pindo 
Mirador Monte Tremuzo  
Mirador Pico do Castelo Grande  
Mirador Alto de Medoña  
Mirador As Paxareiras e Mirador de Cubeiras  

Outros parques eólicos presentes na área: A 
Costa, Logosto, A Picota, A Ruña II, Alto da Croa, 
Alto da Croa II, Alto das Agras, ampliación a Alto 
da Croa II, Ampliación 124 Virxe, Coto Muiño, 
Currás, Maragouto, Maragouto- Min, Monte da 
Croa, Monte Tourado, Paxareiras II B, C, D-E, F, 
CO-22, Paxareiras I-IIA (Montevos), Pedregal 
Tremuzo ampliación, PES Carnota, PES Muros, 
Ponte Rebordelo, San Cosmeiro. Valsaguiro, 
Valsagueiro aero adicional e a LAT A Ruña-
Regoelle y LAT Mesón Dumbría y otras 3 líneas 
de alta tensión próximas. 
As instalacións máis próximas ao 
emprazamento previsto para o Parque Eólico A  
Ruña III son os parques eólicos A  Ruña e Currás, 
ambos en fase de operación, e o Parque Eólico 
A  Ruña II, en fase de tramitación, que dado que 
comparten infraestruturas comúns aos efectos 
ambientais trátase dun só parque eólico. 
Indica a promotora: 
“Por todo ello, los mencionados proyectos 
sectoriales no presentan vinculación ni afección 
alguna con el desarrollado en el presente 
Proyecto Sectorial, existiendo total 
compatibilidad”. 
É evidente cos proxectos sí están vencellados 
uns aos outros, xa polo feito de compartiren 
área xeográfica e infrestruturas comúns. Pero 
ademáis están vencellados por pertencer ao 
mesmo grupo empresarial a través de 
sociedades relacionadas con Javier Carrero 
Vicente, que arestora ostenta o cargo ben de 
Presidente ou Administrador das distintas 
sociedades do grupo. 
Outros proxectos presentes na área xeográfica 
QUE DEBEN SER OBXECTO DE AVALIACIÓN 
AMBIENTAL CONXUNTA: 

 concas 
Galicia-Costa, aprobado mediante acordo do 
Consello de la Xunta de Galicia de data 29 de 
novembro de 2001. 

lan Sectorial de implantación e 
desenvolvemento de infraestruturas da 
Administración Xeral e do sector público 



urbanizable común 

urbanizable de 
protección forestal 

protección 
agropecuaria 

protección de 
parques eólicos 

protección de 
infraestruturas 

instalacións 
eléctricas 
 
A promotora 
pretende unha 
recalificación 
urbanística non 
amparada 
legalmente en 
relación ao chan 
rústico de 
protección forestal 
e o chan rústico de 
protección 
agropecuaria. 

Ademais das arquetas necesarias para rexistro dos  empalmes de 
condutores, están previstas dúas arquetas para conexión dos 
circuítos de media tensión do parque coas liñas subterráneas do 
Parque Eólico A  Ruña II, co que se comparte un tramo de 
canalización ata a subestación. 
 
***O Anexo 2 do Proxecto Sectorial co título Información 
Adicional aerogenerador Restricted Document no.: 0053-3707 
V05 2017-08-14 General Description 3MW Platform, está no 
idioma inglés. O inglés non é lingua oficial en Galicia polo que 
este Anexo 2 debe ser retirado e someterse de novo a 
exposicición pública. 

Mirador Monte do Pindo  
Mirador Mirador do Ézaro  
Mirador Cabo de Cee  
Mirador Alto da Ruña  
Mirador Mirador do Monte Quenxe  
Mirador Alto de Brañas da Cruz  
Lugar de Interés Xeolóxico Curso baixo, fervenzas e 
desembocadura do Xallas.Salto da Fervenza 
Pazo Pazo de Outes  
Pazo Pazo de Paizás  
Pazo Pazo de A Serra  
Pazo Pazo de A Serra de Outes  
Pazo Pazo de Berdoias  
Pazo Pazo de Boel 
Pazo Pazo do Cotón  
Pazo Pazo dos Condes de Altamira  
Pazo Pazo dos Dios e Pose  
Pazo Pazo de Senande  
Pazo Torres do Muíño  
Castillo/torre/fortaleza Castelo do Cardeal  
Castillo/torre/fortaleza Castelo do Príncipe 
Afección severa á avifauna: 
Circus pygargus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Circus cyaneus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Circaetus gallicus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Hieraaetus pennatus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial que pode supoñer a 
instalación do parque para esta especie son as posibles colisións 
cos aeroxeradores. 
Milvus migrans 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Aegypius monachus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Gyps fulvus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 

autonómico de Galicia xestionadas por Retegal, 
aprobado mediante acordo do Consello de la 
Xunta de Galicia de data 2 de maio de 2013. 

supramunicipal Parque Eólico  Paxareiras 
I, aprobado por acordo do Consello de la Xunta 
de Galicia de data 5 de xuño de 1997. 

supramunicipal Parque Eólico  Paxareiras 
II- F (A  Ruña), aprobado por acordo do Consello 
de la Xunta de Galicia de data 15 de xullo de 
1999. 

o Sectorial de incidencia 
supramunicipal Parque Eólico  Paxareiras 
II- C, aprobado por acordo do Consello de la 
Xunta de Galicia de data 29 de xullo de 1999. 

supramunicipal Parque Eólico  Paxareiras 
II- B (Adraño), aprobado por acordo do Consello 
de la Xunta de Galicia de data 8 de febreiro de 
2001. 

incidencia supramunicipal Parque Eólico  
Paxareiras II- F (A  Ruña), aprobado por acordo 
do Consello de la Xunta de Galicia de data 22 de 
marzo de 2001. 

supramunicipal Parque Eólico Currás, aprobado 
por acordo do Consello de la Xunta de Galicia 
de data 17 de abril de 2001. 

supramunicipal Parque eólico Pedregal- 
Tremuzo, aprobado por acordo do Consello de 
la Xunta de Galicia de data 22 de novembro de 
2002. 

supramunicipal Parque eólico Serra de Outes, 
aprobado por acordo do Consello de la Xunta 
de Galicia de data 5 de decembro de 2003. 

supramunicipal  L.A. T. 66  kV Sub. Mazaricos - 
Sub.  P.E. Ponche Rebordelo, aprobado por 
acordo do Consello de la Xunta de Galicia de 
data 7 de xullo de 2005. 

supramunicipal  L.A. T. 220  kV Vimianzo- 
Mazaricos, aprobado por acordo do Consello de 
la Xunta de Galicia de data 8 de marzo de 2001. 
 
FRAGMENTACIÓN EXCESIVA DO TERRITORIO, 
DOS HÁBITATS E PERDA DE BIODIVERSIDADE 
 



Especie en Réxime de Protección Especial 
Falco peregrinus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Falco columbarius 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Bubo bubo 
Status de protección legal: Anexo I Directiva Comunitaria 
2009/147/CEE 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Afección severa ao patrimonio cultural: 
Severo 
_ Túmulo 1 de Alto da Besteira (GA15045003): As obras máis 
cercanas, a gabia de cableado, proxéctanse a uns de 30 m ao leste 
do xacemento.  
_ Mámoa 1 de Chan da Antela (GA15045039): As obras máis 
cercanas, a gabia de cableado, proxéctanse a uns 45 m ao oeste do 
túmulo 
_ Túmulo 2 de Alto da Besteira (GA15045004): As obras máis 
cercanas, a gabia de cableado, proxéctanse a uns de 60 m ao leste 
do xacemento.  
_ Mámoa 2 de Chan de Antela (GA15045040): As obras máis 
cercanas, a gabia de cableado, proxéctanse a uns 65 m ao oeste do 
túmulo.  
_ Cruz da Besteira: As obras máis cercanas á zona de ubicación da 
cruz sitúanse a uns 20 m ao oeste e surleste do cruceiro.  
_ Zona de cautela da Lagoa de Beba: O acondicionamento dunha 
pista existente como vial se proxecta na zona de cautela.  
_ Mámoa 1 do Cerro da Cova de Antela (GA15045042): As obras 
máis cercanas, agabia de cableado, proxéctanse a uns 185 m ao 
suroeste do túmulo.  
_ Zona de cautela de Alto das Mamas: As obras máis cercanas á 
zona de ubicación dos posibles túmulos sitúanse a uns 150 m ao 
surleste da zona de cautela.  
_ Camiño de Santiago protexido no PBA: As obras máis cercanas 
proxéctanse a máis de 700 m ao sur do camiño sinalizado. 
PATRIMONIO INMATERIAL: SIN AVALIAR 
Camiño de Santiago (segundo a cartografía do Instituto de 
Estudos do Territorio). 
A menos de 1 km da zona Norte discorre o Camiño de Santiago, 
concretamente o tramo Fisterra_Muxía. 
Puntos (lugares) de Interese Xeolóxico do Instituto Xeolóxico e 
Mineiro de España. 
O Parque eólico sitúase dentro do Lugar de Interese Xeolóxico 
denominado “Curso Baixo, fervenzas e desembocadura do Xallas. 
Salto de  Fervenza” (GM002), cuxo interese principal é  
geomorfológico, baseado na desembocadura do Xallas. A un 10 km 
o río discorre por un val de altura entre 280-320  m sobre xistos 
relativamente brandos, encáixase fortemente ata que a uns 200  m 



da súa desembocadura atópase a unha altura de 120 
m polo que se pode dicir de maneira coloquial que “salta” 
directamente ao mar. Este é un fenómeno único en España e 
Europa (Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. Ministerio de 
Ciencia, 1983). 
Plans de recuperación de especies ameazadas 
Plan de recuperación de  Emberiza  schoeniclus  L.  subsp.  
lusitanica  Steinbacher en Galicia, aprobado polo DECRETO 
75/2013, do 10 de maio. 
No caso que nos ocupa a área na que se atopa o parque eólico é 
unha zona potencial para a especie. 

Os parques eólicos Currás, Ruña, Ruña II e Ruña III comparten área xeográfica, área de desenvolvemento eólico, infraestruturas e as sociedades promotoras están vencelladas a través do mesmo presidente ou administrador e que 
configuran un grupo empresarial: 
Parque eólico Currás, S.L. promove o parque eólico Currás. Presidente: Javier Carrero Vicente. 
Parque eólico A Ruña, S.L. promove o parque eólico A Ruña. Presidente: Javier Carrero Vicente. 
Parque eólico A Ruña II, S.L. promove o parque eólico A Ruña II. Administrador solicidario: Javier Carrero Vicente xunto coas sociedades KATAYAMA TAICHI e SUWABE TETSUYA, das que tamén é Administrador solidario o citado Javier 
Carrero Vicente. 
Eurus Desarrollos Renovables, S.L. promove o parque eólico A Ruña III con unha participación do 50% en Eurovento, S.L. (das que é presidente de ambas as dúas, Javier Carrero Vicente). Euros Desarrollos Renovables, SL promove o 
proxecto que se tramita como independente dá  “Subestación Colectora 30/66 kV A Ruña”, a través da que se evacuará a enerxía producida nos parques eólicos A Ruña II e A Ruña III (nº expte IN408A 2018/31). 
Líneas Eléctricas de Galicia, S.L.U. promove  liña aérea de 30 kV P.E. Currás-Sub. Paxareiras vencellada ao mesmo administrador. 


