
Análise do documento de inicio do proxecto do parque eólico Hépotas II. Código do proxecto: 2021/0034 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS SEVEROS E INCOMPATIBLES AFECCIÓN MOI SEVERA E INCOMPATIBLE 
COS NÚCLEOS 

HÉPOTAS II 
 
Este proxecto 
é unha 
ampliación con 
2 
aeroxeradores 
máis do 
parque eólico 
xa autorizado 
Hépotas, que 
contemplaba 4 
aeroxeradores. 
 
É o resultado 
dunha división 
artificial do 
proxecto 
inicial 
Hépotas, xa 
autorizado. 
Trátase sen 
dúbida dun 
único parque 
eólico que 
debera ser 
obxecto dunha 
avaliación 
ambiental 
conxunta, non 
só dá 
totalidade dos 
aeroxeradores 
senón tamén 
da liña de 
evacuación e 
as súas 
infraestruturas 
asociadas. 
Non se 
entende como 
se puido 
autorizar a 

HÉPOTAS, 
S.L. 

Municipio 
de Muras 
(Lugo) 

O Parque Eólico  Hépotas 
II de 7  MW de potencia 
nominal, estará 
integrado por 2 
aeroxeradores  tripala de 
3500 kW de potencia 
unitaria, modelo  Vestas 
V136. 
A  poligonal sitúase 
integramente dentro da 
área de 
Desenvolvemento Eólico 
(ADE) coincidente coa 
área de investigación 
“Muras 2”, incluída no 
Plan Sectorial Eólico de 
Galicia ( PSEG), ampliada 
nunha franxa de 500 
metros prevista no  
PSEG, de acordo co 
establecido na 
disposición transitoria 
segunda da Lei 8/2009, 
na súa nova redacción 
recollida na Lei 5/2017.  
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 co centro de  
seccionamiento de 20  
kV, a través do que o 
parque se conectará coa 
Subestación 20/132  kV  
Hépotas (autorizada,  
exp. 111- EOL), mediante 
unha liña aérea de 20  

Afección moi severa e incompatible cos recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marcoa da 
Auga (DMA). Cómpre a realización dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico para garantir a non 
afección a acuíferos. 
O emprazamento atópase dentro do Sistema de Explotación “Río  Xestosa  ou Xanceda”, 
interceptando dous afluentes do mesmo: o primeiro, polas gabias que comunican ambos os 
aeroxeradores; o segundo, polos  sobreanchos de acceso ao vial existente que preceden ao 
aeroxerador  HII-1. A  poligonal tamén intercepta varios afluentes. Doutra banda, o proxecto 
atópase sobre a masa de auga subterránea ES014 MSBT014-015 “Ortegal – A Mariña 
Adicionalmente, comprobouse que o aeroxerador  HII-2 e parte da súa plataforma, o centro de  
seccionamiento, tramos de gabias, viais novos e  sobreanchos interceptan zonas de policía. 
Afección moi severa e incompatible cos humidais: 
A  poligonal do parque intercepta o Humidal “Tremoal dá  Gañidoira” (código  IGH: 1120039), 
pertencente ao “Complexo de  turberas e  brezales do  Xistral – 14”; e o Humidal “Brañas  do 
Porto dá  Gañidoira” (código  IGH: 1120099), pertencente ao “Complexo de  turbeiras e  brezales 
do  Xistral – 13”. 
Afección á Rede Natura: 
ZEC Serra do Xistral (ES1120015) Xistral: sitúase a unha distancia de 2,48 km respecto ao 
aeroxerador  HII-2 e a 1,66 km da  poligonal.  
A presenza de hábitats do Anexo I da  DC 92/43/CEE comprende un total de 25 tipos, dos cales 8 
son prioritarios (32%), sendo leste o maior número rexistrado entre os espazos do grupo de 
Espazos de Humidais e Corredores Fluviais. O número de Unidades Ambientais inventariadas 
neste espazo ascende a un total de 18, das cales 6 inclúense no grupo  UA200  Humidais  
continentais. Outros grupos de unidades ambientais relevantes na  ZEC son  UA400 Bosques  
naturais e  seminaturais e  UA500  Paisaxe rural tradicional. 
O número de especies pertencentes ao Anexo II da  DC 92/43/CEE do  ZEC Serra  do  Xistral é de 
23. Así mesmo este  ZEC conta cun total de 34  taxones incluídos no Anexo IV. Entre estas 
especies cabe resaltar  Sphagnum  pylaesii,  Narcissus  asturiensis,  Narcissus  pseudonarcissus  
subsp.  nobilis,  Lacerta  Schreiberi,  Iberolacerta  montícola e o  endemismo do noroeste ibérico  
Chioglossa  lusitanica. Sete das especies do Anexo II dos directiva Hábitats presentes na  ZEC 
pertencen á clase mamíferos, sendo 5 destas especies da orde  quirópteros (Miniopterus  
schreibersii,  Myotis  myotis,  Rhinolophus  euryale  Rhinolophus  ferrumequinum e  Rhinolophus  
hipposideros). En canto ás aves, na  ZEC Serra  do  Xistral cítanse 12 especies incluídas no Anexo I 
da  DC 2009/147/CE. 
Afección paisaxística moi severa e incompatible: 
“Serra da Carba”, ubicada a 1,66 km ao Sur respecto á poligonal. 
Afección moi severa e incompatible coa avifauna: 
(Circus  pygargus) e  Aguilucho pálido (Circus  cyaneus), ambas as incluídas no catálogo galego de 
especies ameazada. Son aves rapaces que se poden ver afectadas pola presenza do parque eólico, 
xa que teñen amplas áreas de  campeo e pode ocupar o espazo aéreo das turbinas se están 
presentes.  
O voitre  leonado (Gyps  fulvus), distribúese entre as serras Serra  do  xistral e Serra dá  Faladoia, 
por tanto, no ámbito do parque eólico  Hépotas II. 
O inventario de fauna inclúe 6 especies de anfibios, 4 delas catalogadas como vulnerables 

Núcleo de 
poboación  

Aeroxerador 
máis 
próximo 

Distancia ao 
aeroxerador 
más 
próximo(m)  

O Chao  HII-1  294,68  
O Vilar da 
Xestosa  

HII-2  333,98  

Furco  HII-1  417,45  
O Couce  HII-2  428,34  
As Bouzas  HII-2  497,50  
O Coto  HII-2  513,86  
A 
Casanova 
da Xestosa  

HII-1  563,62  

O Rego da 
Parede  

HII-1  711,28  

O Pico 
Verde  

HII-2  728,61  

O Porto  HII-2  767,49  
A Rega  HII-1  782,40  
Leganitos  HII-1  851,29  
A 
Abidueira  

HII-1  1.098,89  

Curralvello  HII-1  1.226,37  
A Armada  HII-1  1.319,95  
A Paleira  HII-2  1.809,52  

 



primeira fase 
deste parque 
tendo en 
conta as 
afeccións 
incompatibles 
co medio 
natural, cós 
núcleos de 
poboación e 
tendo en 
conta que 
aparenta unha 
fraude e unha 
división 
artificial do 
proxecto 
inicial. 

kV, dun 7 km, que será 
obxecto de proxecto 
independente.  
O centro de  
seccionamiento 
situarase nas 
proximidades do 
aeroxerador  HII-2, xunto 
ao vial de acceso. O 
Parque Eólico  Hépotas II 
conectarase á rede de 
distribución a través da 
subestación 
transformadora 20/132  
kV contemplada no 
proxecto do Parque 
Eólico  Hépotas 
(autorizado), que servirá, 
por tanto, para a 
evacuación conxunta da 
enerxía producida en 
ambas as instalacións.  
Para a conexión do novo 
Parque Eólico  Hépotas 
II, requírense unha serie 
de modificacións na 
subestación 20/132  kV 
autorizada, que 
consistirán na instalación 
de novos equipos dentro 
do recinto da 
subestación, sen que se 
contemple ampliación 
ou modificación algunha 
do mesmo. 
 

segundo o catálogo galego de especies ameazadas: Chioglossa  lusitánica,  Discoglossus  galganoi, 
Ra ibérica, Píntega píntega e Ra  temporaria. 
Inclúe tamén 6 especies de réptiles, 2 delas catalogadas como vulnerables segundo o catálogo 
galego de especies ameazadas, sendo estas o  Anguis  fragilis e o Timon  lepidus.  
Das 19 especies de mamíferos inventariadas só 3 están catalogadas como vulnerables: o Galemys  
pyrenaicus, o Rhinolophus  ferrumequinum e o Rinolophus  hipposideros, este último só no 
catálogo galego. 

Indica a promotora: “O Proxecto autorizado inclúe a instalación de catro aeroxeradores cunha potencia unitaria de 2000 kW, o que supón unha potencia total instalada de 8  MW, que se conectarán á rede de distribución a través dunha 

subestación transformadora 20/132  kV, a construír no emprazamento.  

Co obxecto de obter un mellor aproveitamento do recurso eólico dispoñible no emprazamento,  Hépotas, S.L. pretende a instalación de dous novos aeroxeradores de 3500 kW, que constituirán o denominado Parque Eólico  Hépotas II, cunha 

potencia total instalada de 7  MW.  A proximidade da nova instalación co Parque Eólico  Hépotas autorizado permitirá así mesmo o aproveitamento das infraestruturas de evacuación de enerxía previstas, o que permitirá optimizar o custo das 

devanditas infraestruturas e ao mesmo tempo minimizar o impacto sobre a contorna asociada ás mesmas.  A subestación  Hépotas está incluída no Proxecto do Parque Eólico  Hépotas, aprobado por Resolución do 26 de outubro de 2010, a 

Dirección  Xeral de Industria,  Enerxía e Minas. Contémplase no presente Proxecto a adaptación da instalación para a conexión do novo parque eólico.  Pola súa banda, a capacidade de transporte da liña de 132  kV desde a subestación  Hépotas 

ata o punto de conexión é, segundo consta no proxecto da instalación subscrito en outubro de 2018 polo Enxeñeiro Industrial D. Enrique Fernández  Olea, de 98,64  MW, suficiente por tanto para a potencia total a evacuar (8+7=15  MW).” 

 


