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Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o 

estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do PARQUE EÓLICO PUZA, emprazado nos concellos de Avión (Ourense) e da Lama (Pontevedra), e promovido por Alto de Puza, S.L. (expediente IN408A 2020/15). 

DOG Núm. 32, de 17 de febreiro de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS 

PARQUE EÓLICO 
PUZA 

 
Este parque 

eólico 
desenvólvese nas 

ADE 
denominadas O  
Paraño,  Suido II 
e  Edreira cuxos 

Concellos 
afectados son os 

seguintes: 

Paraño: Forcarei, 
Beariz, O Irixo, 

Boborás, Avión. 

Fornelos de 
Montes, A Lama, 
Avión e Covelo. 

Ponte Caldelas, A 
Lama e Avión. 

Alto da Puza, 
S.L. 

Lama, Fornelos de 
Montes e Avión, 
pertencentes ás 

comarcas de 
Pontevedra, Vigo e 

O Ribeiro 
respectivamente. 

 
 
 

12 aeroxeradores do modelo V136, fabricado por  Vestas, de paso 
variable e potencia nominal 4,0  MW. A potencia total que se 
prevé instalar no parque será de 48,0  MW. 
 
O parque eólico compartirá con outros parques a subestación 
prevista para conexión á rede eléctrica, denominada inicialmente 
“Subestación Colectora  Suído 132/30  kV”. 
A conexión do parque coa “Subestación Colectora  Suído 132/30  
kV”, materialízase mediante catro circuítos eléctricos 
subterráneos executados en gabia única e condutores RHZ1 
18/30 3x(1x240/400/630) Al. 
 

 
O plan urbanístico dos municipios afectados é o seguinte: 
■ Concello da Lama 
os terreos afectados polas infraestruturas proxectadas no parque 
eólico e as súas servidumes cabe clasificalos como Chan Rústico 
de Protección Forestal, ao ocupar Montes Veciñais en Man 
Común, Chan Rústico de Protección Patrimonial, ao existir bens 
patrimoniais protexidos, Chan Rústico de Protección das Augas, 
ao existir zonas de policía asociadas a leitos,  
e Chan Rústico de Protección de Espazos Naturais, ao existir 
zonas protexidas pola lexislación de conservación da natureza ou 
a reguladora de espazos naturais, flora e fauna. 
A superficie de afección urbanístico-territorial derivada da 
afección de infraestruturas e  servidumes do parque eólico 
situados no  Concello da Lama é de 97,00 ha. 
■ Concello de Avión 
os terreos afectados polas infraestruturas proxectadas no parque 
eólico e as súas servidumes cabe clasificalos como Chan Rústico 
de Protección Forestal, ao ocupar Montes Veciñais en Man 
Común, Chan Rústico de Protección das Augas, ao existir zonas de 
policía asociadas a leitos, Chan Rústico de Protección Patrimonial, 
ao existir bens patrimoniais protexidos, e Chan Rústico de 
Protección de Espazos Naturais, ao existir zonas protexidas pola 
lexislación de conservación da natureza ou a reguladora de 
espazos naturais, flora e fauna. 
A mercantil promotora propón a modificación de cualificación 
urbanística e regulación detallada do uso pormenorizado para  
recalificalo como chan rústico de especial protección de 
infraestruturas. 
De acordo co previsto no Artigo 34.4 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do chan de Galicia, cando un terreo, polas súas 
características, poida corresponder a varias categorías de chan 
rústico de especial protección, aplicaranse os distintos réximes 
de forma 

Impacto severo sobre os recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco da Auga 
(DMA). 
Todos os aeroxeradores atópanse no ámbito competencial Demarcación  Hidrográfica 
de Galicia Costa, excepto o aeroxerador 1 que se localiza no ámbito de Confederación 
Hidrográfica do Miño-Sil. 
Ríos ou zonas de servidume e policía  potencialmente afectados polas instalacións 
do parque eólico: 
Cabo dá Veiga 
Regueiro  do  Carrascal (Viario de acceso ao A6) 
Regueiro  do  Carrascal (Viario de acceso ao A7) 
Campo de Ramil  
Tributario do Río Oitavén  ou de  Xesta (Viario) 
Casa  Branca  
Regueiro  do  Carrascal  
Tributario do Regueiro  do  Carrascal 
Cruzamento das instalacións  do parque co Dominio Público Hidráulico. Afección a  
DPH.  
Regueiro de  Carrascal.  
Tributario do Oitavén.  
Superficies afectadas en zona de servidume e policía: 
Cabo de Veiga 
Regueiro  do  Carascal (Zona do aeroxerador 6) 
Regueiro  do  Carascal (Zona do aeroxerador 7) 
Campo de  Remil 
Tributario do Río  Oitaven  ou de  Xesta 
Casa  Branca 2 
Regueiro  do  Carrascal 
Tributario do Regueiro  do  Carrascal 
Afección severa a humidais: 
Hai que indicar que próximo ao aeroxerador 10 atópase unha lagoa non estacional, 
non  cartografiada nin inventariada, que se verá afectada polas instalacións do parque 
eólico. 
Hábitats afectados da Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 
relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, reflectida 
no Real Decreto 1193/98 do 12 de Xuño de 1998 e desenvolvida no Manual de 
Interpretación dos Hábitats da Unión Europea EUR de abril de 2013: 
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 

O parque eólico compartirá con 
outros parques a subestación 
prevista para conexión á rede 
eléctrica, denominada inicialmente 
“Subestación Colectora  Suído 
132/30  kV”. 
A conexión do parque coa 
“Subestación Colectora  Suído 
132/30  kV”, materialízase 
mediante catro circuítos eléctricos 
subterráneos executados en gabia 
única e condutores 
RHZ1 18/30 3x(1x240/400/630) Al. 
Proxectarase a subestación como 
unha infraestrutura común para 
conexión de varios parques 
eólicos da contorna que comparte 
punto de conexión á rede eléctrica 
de transporte e conectará 
mediante unha liña de 132  kV 
cunha segunda subestación 
colectora principal para o 
continxente de parques 
denominada Subestación 
Colectora  Paraño 400/132/30  kV, 
a cal conectará á súa vez mediante 
unha liña de 400  kV coa futura 
Subestación Beariz 400  kV de REE. 
 
As subestacións colectoras e liñas 
de interconexión serán obxecto de 
proxectos técnicos 
independentes ao presente, 
sendo tramitadas nos expedientes 
administrativos propios das 
instalacións de conexión. 
Desde a Subestación Colectora  
Suído, proxectarase unha liña de 
tensión 132  kV para conexión 
directa desta subestación cunha 
segunda subestación colectora 
para o continxente de parques 
con conexión final prevista na 
futura Subestación Beariz 400  kV 
de REE. 
As subestacións colectoras e a liña 
de conexión serán obxecto de 
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complementaria, prevalecendo aquel que outorgue unha maior 
protección (que  neste caso  non  é ou chan de  infraestruturas). 
 
 

 
Montes Veciñais en Man Común ( CMVMC) afectados: 
VECIÑOS DE  XESTA A Lama 1075,69 ha 
VECIÑOS DÁ LAXE FORNELOS DE MONTES 16,83 ha 
VECIÑOS DÁ BARCIA A Lama 0,03 ha 
VECIÑOS DE SEIXIDO A Lama 367,75 ha 
VECIÑOS DE COUSO AVIÓN 172,35 ha 
VECIÑOS DE ABELENDA AVIÓN 85,04 ha 
 

 
 
Afección a roteiros de sendeirismo e ao turismo: 
No concello da Lama pódense identificar 5 roteiros de 
sendeirismo ás que hai que engadir o roteiro homologado pola 
Federación  Galega de Montañismo  PR- G 135 “Roteiro dá 
Escuadra”. Estes roteiros son roteiro “O  Foxo  do Lobo” (este 
roteiro atópase dentro da poligonal do parque eólico), roteiro “A 
Freixa”, roteiro “ Tralos Pasos  do  Camiño Real”, “Roteiro  do río 
Barbeira ou Roteiro dá  Liberdade”, “Roteiro ambiental e cultural 
en Verducido”. 
No concello de Fornelos de Montes identifícase o roteiro  PR- G 
164 “A Fraga de O Barragán” e a  GR-58 “ Sendeiro dás  Greas”, 
ademais do roteiro “A Costa  do  Alén”. 
No concello de Avión atópanse as “Roteiro dos  Chozos”, “Roteiro 
da Praia Fluvial” e “Roteiro de  Cuntín- Vilano”. 

Hábitats especialmente protexidos: 
É importante a conservación das zonas húmidas como hábitats prioritarios e dos  
roquedos dos cumes polo seu interese botánico e ecolóxico, xa que albergan un 
elevado número de especies vexetais e ademais serven de refuxio a outras. 
As  turbeiras que se podería considerar  turbeira alta activa. Conteñen case todas as 
especies típicas de  turbeira. Trátase dun hábitat dun gran valor ecolóxico, tendo  en 
cuenta que se trata das turbeiras máis meridionais de Europa e que son unha fonte 
de biodiversidade para a contorna. 
Afección moi severa sobre a avifauna incompatible co parque eólico: 
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 
Presenza non Parque: Especie presente de  maneira regular entre vos meses de 
marzo e setembro  na zona de implantación  do  proxecto. *É  unha especie   
nidificante  na  contorna dá Serra do   Suído. 
A instalación  do parque para esta especie implica a perda de hábitat e en especial 
posibles  colisións  cos  aeroxeradores. 
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 
Os  principais rochas que pode  supoñer a instalación  do parque para esta especie 
son  as posibles  colisións  cos  aeroxeradores. 
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 
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 
Citouse a  súa  presenza  na Serra do Suído. 
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  paisaxística severa:  
A nivel  paisaxístico ou aumento de parques eólicos e  as  infraestruturas asociadas  

proxectos técnicos 
independentes. 
 

 
Efectos  acumulativos (aditivos ou  
sinérgicos) con  P.E. próximos: 
Edreira I (6 aeroxeradores),  
Fonteavia Fase I (16 
aeroxeradores) e  Fonteavia Fase II 
(17 aeroxeradores), Serra  do  
Cando ampliación (2 
aeroxeradores), Coto dás Airas (5 
aeroxeradores),  Bidueiros Fase I (9 
aeroxeradores),  Uxo (6 
aeroxeradores) e  Laxabranca (5 
aeroxeradores). 
 
Ao anterior hai que engadir aos 
efectos da avaliación ambintal 
global e sumativa a presenza dun 
gasoducto, das estradas presentes 
na zona, liñas de alta e baixa 
tensión…etc. A fragmentación do 
territorio e dos hábitats implica a 
perda da biodiversidade. 
 
O proxecto eólico Puza é 
incompatible cos valores naturais 
e paisaxísticos da súa área de 
afección. 



3 
 

xerarán un impacto  maior: 
AEIP Serra  do  Suído  
Serra  do  Cando  
Serra  do  Candán e Montes  do  Testeiro  
Pena  Corneira  
Río Deva  
Val  do alto  Almofrei  
Pazos de Arenteiro  
Pozas e  fervenza  do Río  Cerves  
Traspielas  
Río Oitavén  
Río  Barragán 
Afección severa sobre os lugares de especial interés paisaxístico: 
A Barcia do Seixo (Santa Ana)  LEIP - Iglesia  
Baíste (Santa María)  LEIP - Iglesia  
Couso (Santa María)  LEIP  
Amiudal (Santiago)  LEIP  
Abelenda (Santa María)  LEIP  
Miradoiro  do Castro  LEIP  
Xesta (San Bartolomeu)  LEIP  
Seixido (San Bartolomeu)  LEIP  
Carballo do Viño  ou Carballo  do  Pelete 
A Hedreira Núcleo 556167 4695911 799,7 1,8 
Serra  do  Suido Carreiros natural 
PR- G25  Foxo  do Lobo de  Xesta Roteiro sendeirismo 
Avión a  Miradoiro Dás Tres Rías Carreiros panorámicos 
Avión a  Miradoiro Dás Tres Rías 
En canto ao patrimonio cultural, na área de estudo localizáronse os seguintes 
elementos: 
- Mámoa dá  Moradiña ( GA36025021) 
- Mámoa dúas Curros 1 ( GA36025002) 
- Mámoa dúas Curros 5 ( GA32004021) 
-  Túmulo de Monte dos Liñares ( GA32004018) 
- Mámoa dúas Curros 3 ( GA36025022) 
- Mámoa dúas Curros 4 ( GA32004020) 
- Mámoa de Xesteira dás  Bestas  ou dá Ponche  do  Pao ( GA36025037) 
-  Camiño Real/ Camiño  Vreeiro/ Camiño dúas  Arrieiros 
-  Túmulo de Campo de  Amiudal  ou  Burata de Arturo) ( GA32004019) 
- Mámoa dúas Curros 2 ( GA36025003) 
-  Túmulo 2 de  As  Puntiñas ( GA36025024) 
-  Túmulo 1 dás  Puntiñas ( GA36025023) 
-  Túmulo de Chan dá Pena  ou Coto dous  Mouros ( GA32004024) 
- Outeiro dous  Mouros ( GA32004025) 
- Cruz conmemorativa 
- Área de cautela de  Laxa Partida  ou Outeiro  Raxado 
- Área de cautela de  Amiudal 
-  Chozos e  Sesteiros 
 

 


