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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS 

parque 
eólico Fial 
das Corzas 

Iberdrola 
Renovables 
Galicia, S.A. 

Vilar de Barrio 
e Laza 
(Ourense) 

– 11 aeroxeradores modelo SG-145 de 4,5 
MW de potencia unitaria do fabricante 
Siemens, cunha altura de buxa de 107,5 
m, diámetro de rotor de 145 m, cos seus 
correspondentes centros de 
transformación, situados na propia nacelle 
dos aeroxeradores, con potencia unitaria 
de 4.500 kW e relación de transformación 
de 30/0,420-0,242 kV. 
 
– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de 
interconexión entre os centros de 
transformación dos aeroxeradores e a 
subestación receptora do parque (SET), 
composta por catro circuítos con 
condutores tipo Al HEPRZ1 18/30 kV K Al+ 
H25 de sección variable segundo o tramo, 
o circuíto 1 para a interconexión dos 
aeroxeradores FC01 e FC02, circuíto 2 
para os FC03, FC04 e FC05, o circuíto 3 
para os FC06, FC07 e FC08 e o circuíto 4 
para os FC09, FC10 e FC11. 
 
– Subestación ST PE Fial das Corzas 
220/30 kV con parque a nivel de 220 kV en 
intemperie con aparellaxe convencional e 
os seguintes elementos: un transformador 
de potencia de 125 MVA ONAN/ONAF e 
relación de transformación 220/30 kV; 
unha posición de barras, dúas posicións 
de liña e unha posición de trafo, cos 
equipamentos necesarios de protección e 
medida. En 30 kV, os seguintes 

Falla de utilidade pública e interés social do parque eólico Fial das Corzas: 

A Lei 5/2017, do 19 de outubro modificou a Disposición transitoria segunda relativa da Lei 8/2009, do 22 de 

decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e créanse o canon eólico e o Fondo de 

Compensación Ambiental, relativa ás Áreas de desenvolvemento eólico para incorporar nestas ás áreas de 

reserva e áreas de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico de 

Galicia vixente. Sen embargo, e a pesar desta e doutras recentes modificacións continúa sen 

someterse o Plan Sectorial eólico á avaliación ambiental estratéxica que esixe a Lei 21/2013, de 9 de 

decembro de avaliación ambiental para todos os plans e programas, manténdose a planificación 

sectorial eólica galega fóra desta lei. Así o artigo 6 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 

ambiental, referido ao ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica, indica que ata as 

modificacións menores dos plans e programas necesitan da preceptiva avaliación ambiental estratéxica: 

“1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as 

súas modificacións, que se adopten ou aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e 

aprobación veña esixida por unha disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de 

Ministros ou do Consello de Goberno dunha comunidade autónoma, cando: 

a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de 

impacto ambiental e refíranse á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura, pesca, ENERXÍA, minería, 

industria, transporte, xestión de residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público 

marítimo terrestre, utilización do medio mariño, telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio urbano 

e rural, ou do uso do chan; ou ben, 

b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos previstos na Lei 42/2007, 

do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

c) Os comprendidos no apartado 2 cando así o decida caso por caso o órgano ambiental no informe 

ambiental estratéxico de acordo cos criterios do anexo V. 

d) Os plans e programas incluídos no apartado 2, cando así o determine o órgano ambiental, a solicitude 
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elementos: reactancia de posta á terra, 
con limitación de corrente a 500 A, 15 s; 
unha posición de transformador, con trazo 
de SS.AA. 30/0,420 de 250 kV; unha 
posición de trafo do parque eólico; unha 
posición de medida; catro posicións de liña 
para a conexión dos aeroxeradores e dúas 
posicións de liña de reserva; ademais do 
espazo para unha futura posición para 
alimentación ao equipamento de 
compensación de potencia reactiva. Todo 
iso co equipamento complementario para 
as funcións de control, mando e protección 
da SET. 

do promotor. 

2. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica simplificada: 

a) As modificacións menores dos plans e programas mencionados no apartado anterior. 

b) Os plans e programas mencionados no apartado anterior que establezan o uso, a nivel municipal, de 

zonas de reducida extensión. 

c) Os plans e programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non 

cumpran os demais requisitos mencionados no apartado anterior”. 

Á vista da multitude de proxectos eólicos que se están a tramitar arestora tanto por parte da Xunta de 
Galicia como do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico están a producirse 
importantes desaxustes entre a realidade actual e o contexto contemplado no Plan Sectorial Eólico de 
Galicia (páxina 91 da Memoria), que indica literalmente:  
"En cualquier caso, la Revisión del Plan Sectorial Eólico de Galicia está concebida no sólo en esos 
términos de complementariedad requeridos por la L.O.T. sino que, asimismo, se sujeta a los Principios de 
mínima incidencia territorial y de máxima compatibilidad con los Planes Generales de Ordenación 
Municipal".  
Non estamos por tanto no ano 1997, na data de aprobación do regulamento do Plan Sectorial eólico nin 
estamos ante unha planificación eólica de mínima incidencia territorial nin de máxima compatibilidad cos 
Plans Xerais de Ordenación municipal. A realidade é que estamos ante a tramitación numerosa de 
proxectos eólicos tanto autonómicos como estatais que inciden directamente e de xeito importante na vida 
das familias que viven e residen no medio rural, afectando de forma importante aos seus medios de vida, e 
que son totalmente incompatibles coas clasificacións urbanísticas municipais. A realidade é que a Xunta de 
Galicia está a favorecer a implantación de parques eólicos de forma indiscriminada dentro das Áreas de 
Desarrollo Eólico, rodeando os núcleos con turbinas que acadan unha altura de case tres veces a catedral 
de Santiago e deixando ás aldeas sen horizontes, incumprindo de facto o Convenio europeo da Paisaxe 
que incide no dereito da cidadanía a ser consultada sobre os obxectivos de calidade paisaxística. Isto 
incide directamente no seu benestar e na saúde das familias que viven e residen nos núcleos rurais 
afectados, que vén condicionada as súas vidas, o seu espazo vital e os seus horizontes, polos intereses de 
empresas alleas que só buscan explotar un recurso co mínimo custo e maximizando beneficios, á costa 
dás familias e dos recursos comúns de todas as persoas e familias galegas.  
Por outra banda, o contido do Plan Sectorial Eólico de Galicia nunca chegou a publicarse no DOG para 
público e xeral coñecemento das súas afeccións, cos conseguintes prexuizos que se están a ocasionar 
arestora para as familias que viven e residen nos núcleos rurais de Galicia, que descoñecen na meirande 
parte dos casos as afeccións eólicas que teñen á beira das súas casas e terras (o seu medio de vida), 
vulnerándose así o artigo 9.3 da Constitución española que refírese a un principio tan básico dunha 
Democracia como é a publidade das normas. Así temos o caso de que os Plans urbanísticos municipais sí 
se publica o contido íntegro dos seus textos nos boletíns oficiais, pero o Plan Sectorial eólico de Galicia, de 
carácter supramunicipal e máxima incidencia territorial non.  
Polo tanto, calquer utilidade pública ou interés social ou autonómico deste proxecto carece de xustificación 



algunha, xa que non pode amparar proxectos industriais que se desarrollan ao abeiro dunha planificación 
sectorial eólica que vulnera de forma flagrante a Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental.  
Ademais a mercantil promotora non xustifica o interés autonómico do proxecto eólico, que non 
deixa de ser outro proxecto eólico máis, dos moitos que se están a tramitar arestora por parte da Xunta de 
Galicia. Estariamos ante un caso de fraude de lei e desviación de poder que non debera ser amparada 
pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, órgano substantivo.  
Por outra banda, o Acordo do 1 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se 

someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque 

eólico Fial das Corzas, situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, da provincia de Ourense 

(expediente IN408A 2020/65)  tampouco xustifica tal interés autonómico. As circunstancias estratéxicas 

deberan estar debidamente xustificadas no proxecto, o que non é o caso.  

Indica a mercantil promotora: 

“1.3.1. CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL 
De acuerdo con los criterios expresados en el Decreto 80/2000, de 23 de marzo por el que se regulan los 
planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, que en su artículo 4º indica: 
Para declarar la incidencia supramunicipal de la infraestructura, dotación o instalación, para los efectos 
previstos en la Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia, y de conformidad con su artículo 22.1º, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Los efectos positivos que produzca para el ambiente, el paisaje rural y el patrimonio cultural 
b) La contribución al desarrollo sostenible social y económico de Galicia 
c) La población beneficiaria de la infraestructura, dotación o instalación 
d) La función vertebradora y estructurante del territorio que lleve consigo tal actuación 
e) El asentamiento de la infraestructura, dotación o instalación sobre varios términos municipales 
f) Cualquier otro criterio que contribuya directamente a los objetivos fundamentales en el artículo 3 de la 
Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia. 
Atendiendo a esto, el Parque Eólico Fial das Corzas, presenta unos efectos positivos sobre el ambiente y 
contribuye al desarrollo sostenible al constituir una fuente de energía limpia y renovable, con escasa 
afección al entorno en el que se ubica. 
El parque eólico contribuye al desarrollo de una política energética de Galicia, coherente con las de la 
Unión Europea, contribuyendo además al desarrollo sostenible, social y económico de Galicia. 
Por todos estos motivos, el parque eólico proyectado se considera de carácter supramunicipal. 
1.3.2. UTILIDAD SOCIAL 
El Parque Eólico Fial das Corzas se encuentra en el ADE Serra do Fial das Corzas, incluida en el Plan 
Sectorial Eólico de Galicia” 
 
Sin embargo, estase a obviar a importante función de descarbonización da economía que realiza o monte 
galego, tal e como recoñece expresamente a propia Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia na 
súa Exposición de Motivos. 
Por outra banda, o parque eólico proxectado prevé unha incidencia territorial inasumible desde o punto de 
vista urbanístico, ambiental e cultural. 



Os terreos situados no termo municipal de Laza réxense polo Plan Xeral de Ordenación Municipal do 26 de 
febreiro de 2008. De acordo con esta normativa, os terreos ocupados polo parque eólico atópanse 
clasificados como Chan nonUrbanizable de Protección Forestal, e Chan de Protección do patrimonio 
histórico-artístico e cultural (Zona de protección integral e Zona de respecto). 
No devandito plan atópanse dúas zonas de protección integral na zona de implantación do parque. Un 
elemento catalogado é a Mámoa  do Alto  do Carballal que se atopa na área de influencia do aeroxerador  
FC10. O outro elemento catalogado é a Mouteira  do Alto  do Cancelo que se atopa preto do vial de acceso 
do aeroxerador  FC11. Ningunha das medidas propostas pola promotora corrixen os impactos significativos 
nin os prexuizos irreparables que o parque eólico supón para estes elementos patrimoniais tendo en conta 
tamén a súa localización territorial e paisaxística e o proceso de descontextualización ao que se van a 
expoñer. 
De acordo con esta normativa, os terreos ocupados polo parque eólico atópanse clasificados como: 
- Chan Rústico de Protección Forestal 
- Chan de Rústico de Protección Arqueolóxica  
- Chan Rústico de Protección  Agricola 
- Chan Rústico de Protección de Augas 
- Chan Rústico de Protección de Interese Paisaxístico 
O parque eólico aséntase nas paraxes denominadas as paraxes denominadas Altos dá Ortiga, Altos dá 
Fonte dá Anta, Altos  do  Louredo, O Carballal e Ou  Touzón onde a cota das posicións dos aeroxeradores 
varía entre 1.200 e 1.400  m sobre o nivel do mar. 
A contorna caracterízase por unha escasa presenza de estruturas  antrópicas e ser unha zona virxe na que 
pronto se van inzar eólicos e liñas de evacuación dun xeito desordenado, con unha incidencia territorial 
moi importante e tendo en conta que o Plan Sectorial eólico de Galicia non conta con avaliación ambiental 
estratéxica. Por outra banda a mercantil promotora só menciona os núcleos que están a unha distancia en 
torno aos 2,0 km pero obvia os núcleos ubicados preto do monte e por suposto tamén ignora as casas e 
granxas illadas. 
Por outra banda, tampouco se xustica que a poligonal do parque se atope fóra da ADE.  
 
Ausencia do estudo do potencial eólico entre a documentación sometida a exposición pública.  

A mercantil promotora non acredita a existencia do recurso eólico. 

Ausencia de retorno social do proxecto industrial eólico. 

A mercantil promotora non indica cal é o retorno social do proxecto. 

Afección significativa, severa e prexuizos irreparables para a Paisaxe e á biodiversidade. 

Incremento do Feísmo Paisaxístico e afección severa ao turismo e á hostalería: 

O parque eólico e a súa infraestrutura de evacuación fragmenta os hábitats, os ecosistemas e implica 
directamente a perda de biodiversidade. Pero non é só este parque. Existen outros parques no mesmo 
ámbito xeográfico. O parque proxectado transforma as paisaxes de mosaicos agro –forestais e de montaña 
nunha paisaxe inhóspita de marcado carácter industrial inzada de muíños e liñas de alta tensión.  



Por outra banda, o proxecto afecta de maneira irreversible a lugares identitarios para a poboación e as 
familias que viven, residen e/ou traballan no ámbito xeográfico do parque e que resultan obviadas pola 
mercantil promotora:  
Montes río Cabras, Monte Edreira, Monte Serra de Toro,  Altos da Ortiga, Alto do Baroncello, Alto do 
Sabugal, Portela da Boqueira, Fonteira, Serra da Edreira, Altos da Fonte da Anta, Altos de Louredo, 
Montes de Correchouso, A Colladiña Fría, Serra Pequena, Lombo da Gargantiña, Porto da Lameira, Porto 
de Negreiros, Cabeza da Veiga do Turreiro, Cabeza das Fontes, Cabeza Redonda, Penedo Cerdeiro, 
Porto da Barxa, Porto Noval, Porto da Fonte, Porto do Rial, Porto do Carro, Penedo das Fontes, Porto de 
Tamariz, Porto da Carreira,  Cabeza do Tamón, Ladeira de Soboredo, Pedras de Verea, Campo da 
Saceda, Alto das Mareliñas, O Colladiño, Lama da Mazaira, Monte Lama Mazaira, Nabuiñas, Lagoa de 
Forcadela, Alto do Navallo, Altos de Cancedo, Poula das Vaqueiras, O Carballal, O Viso, A Sesta, Fonte da 
Pereiriña, O Cancelo, O Touzón, Portela do Campo dos Carros, A Ladeira, Alto da Besada, Cabeza das 
Fontes, Macizo Central, Alto do Seixo, Penedo Furado, Parque Natural do Invernadeiro, A Forcadiña, O 
Canellón, Alto do Vieiro, Lombo de Lastredo, Collado Baraldós, Escudeira, Sela, Vilarello, Lastras da 
Paleira, A Corga das Nubes, Alafaga da Forcadela, As Chairas, Peteroso,  Serra de San Mamede, Os 
Corgos, O Escudeiro, Trascastelos, A Laga da Forcadela, Corga da Boqueira, Alto da Corga do Mallo, O 
Fial das Corzas, Montes do Invernadeiro, As Copas das Bergadas, Altos do Simeón, Rebordiños, Monte 
das Fontes, Monte da Armada, Costa Rubia, As Formigas, Cernigoto, As Chairas da Escada de Abaixo, 
Serra da Queixa, Alto de San Mamede, O Xistral, Alto do Louredo, Serra do Burgo, A Poula Longa, O 
Cototiño, Altos do Louredo, Alto das Bouzas, Alto da Cerdeiriña, Alto das Cabritas, Alto dos Cregos, 
Chairas de Fardán…etc. 
 
Estas paisaxes están construídas a partir das vidas das persoas, as súas percepcións e son moitas veces 
fundamentais para o sentimento de identidade e o benestar das persoas. Trátase de paisaxes identitarias 
dás persoas que constrúen e viven na paisaxe en si, cuxas miradas probablemente non son panorámicas, 
nin sequera admiran, pero cuxas percepcións sensoriais descenden aos máis pequenos detalles, 
identificando paisaxes de vida, soños, símbolos. 
 
Por último, destacar a presenza de grandes  crestones rochosos, de xisto, que definen unha paisaxe moi 
característica e que, desde o punto de vista do patrimonio cultural, relaciónanse con este na presenza de 
cruces de termo gravadas sobre os mesmos, xa que serven de elementos  delimitadores do espazo 
administrativo en épocas históricas. Os parques eólicos descontextualizan todo este patrimono cultural 
estreitamento vencellado ao territorio e á paisaxe. 
 
Pero hai que ter en conta tamén que existe unha manchea de infraestruturas eólicas no ámbito xeográfico 
de afección do proxecto tan agresivos como o parque eólico Rebordechao que prevé a instalación de 28 
aeroxeradores de máis de 200 metros de altura e unha liña de evacuación de máis de 20 km. A isto hai 
que engadir que afecta ás Áreas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP) Alto de San Mamede-Bidueiral 
de Montederramo, en Maceda e Vilar de Barrio e Correchouso-Río de Cabras en Laza, con un impacto 
ambiental, cultural e paisaxístico sin precedentes. Ao igual que este o parque eólico Rebordechao produce 
danos irreversibles para a Rede Natura 2000 e a coherencia desta: ZEC Macizo Central, ZEC Río Támega, 
ZEC Bidueiral de Montederramo e o Parque Natural O Invernadeiro e con afección a moitos outros 
espazos protexidos como a Reserva Natural fluvial río Navea I e outras. Existen espazos protexidos e de 



alto valor ambiental afectados por múltiples parques (Rodicio, Rodicio II, Serra do Burgo Ampliación, 
Xesteirón…) ao que hai que engadir as infraestruturas de evacuación de todos estes parques. 
Estariamos a falar xa dunha paisaxe cada vez máis industrial co abandono progresivo e crecente dos 

tradicionais mosaicos agro –forestais e de montaña. O impacto paisaxístico e a fragmentación dos hábitats 

é inasumible desde o punto de vista do benestar dás familias afectadas e a perda da biodiversidade é 

incoherente coa crise climática actual. Ao anterior hai que engadir un impacto severo e inadmisible sobre 

os recursos hídricos e as Zonas protexidas de auga potable (ZPAP) lineais e poligonales. 

Ao anterior hai que engadir as afeccións irreversibles do parque eólico O Xesteirón con 10 aeroxeradores e 

a súa infraestrutura de evacuación. 

Afección severa e prexuizos irreparables para o Camiño de Santiago, ao turismo e á hostalería: 

Afección severa á Vía da Prata ou Camiño Mozárabe. Hai que ter en conta que esta mesma vía está 

afectada por outros parques como o Rebordechao e o parque eólico O Xesteirón e outros… 

O pobo de Laza é cruce de dous itinerarios da Vía da Prata: por un lado o que vén do Sur (Camiño 

Portugués) e por outro o que vén de Castela (Verea Sur). Aquí tratarase o primeiro, xa que é o que máis 

impacto ten e o máis utilizado polos peregrinos. 

Verea Sur 
O camiño entra no Municipio pola Forca dos Lobos, un cruzamento de pistas forestais, entre os municipios 
de Castrelo do Val e Laza. Continuamos o camiño indicado polos fitos, tomando con tranquilidade a ruta. 
 
Á nosa esquerda queda o Alto dá Pica, e á nosa dereita podemos ver o pobo de Trez, o Alto de Touro, o 
barranco da Armada, etc. Despois duns 4,5 km, chegaremos ás Eiras, no que viven nel todo o ano tres ou 
catro veciños. Pasaremos á beira dun merendeiro no medio do pobo, onde descansar un intre. Dende este 
punto, o camiño vólvese máis levadeiro. Continuando pola estrada, pasaremos á beira da Fonte dá Ortiga 
e dos piñeirais, agora queimados e cortados polos incendios forestais. Por esta zona abundaban os pinos 
de máis de 30 m. de altura. 
 
Chegaremos a un desvío á dereita, por un carreiro moi marcado que nos levará moi próximos a área 

recreativa de Regueiro Seco, en Laza. Cando cheguemos á estrada, continuaremos esta á esquerda, ata 

chegar a Laza. Adentrarémonos pola rúas de Laza e chegaremos ao Concello. Aquí atópase Protección 

Civil que será onde pediremos aloxamento no albergue se nos interesa. Está situado no Toural. Sairemos 

de Laza cara ao pobo de Soutelo Verde pola estrada. Chegaremos en 4 km. Xusto cando empeza a 

empinarse a estrada sae a man dereita un camiño que nos leva a Tamicelas. Unha vez aquí comezaremos 

é ascenso ata Alberguería. O Camiño entre Tamicelas e Alberguería é moi complicado para a bicicleta, 

polo que se aconsella ir por estrada. Tras un duro ascenso, chegaremos ao pobo de Alberguería, 

abandonando aquí o Concello de Laza. 



http://turismourense.com/es/ruta-via-da-plata/ 

https://www.caminodesantiago.gal/gl/planifica/as-rutas/via-da-prata/etapa-verin-laza 

https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/zonas-de-proteccion-e-lugares-de-interese/macizo-

central?langId=es_ES 

https://www.laregion.es/articulo/monterrei/via-da-prata-sera-eje-parque-aventuras-

laza/20150113085251515888.html 

Afección severa e prexuizos irreversibles para as Áreas de Interés paisaxístico ( AEIP): 

Na  poligonal do parque eólico localízase a área de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) denominada 
“Correchouso-Río de Cabras” (AEIP_02_15) gravemente afectada polo aeroxerador  FC-11 e o  
aroxenerador  FC-05. 
O  Invernadeiro  AEIP_02_12 moi afectada polo aeroxerador  FC-10  
Alto de San Mamede- Biudeiral de Montederramo  AEIP_02_06 severamente afectada polo aeroxerador  
FC-01. 
Río  Edreira e  Queixa  AEIP_02_07 moi afectada polo aeroxerador  FC-01. 
A mercantil promotora só considera as  Áreas de Especial Interese Paisaxístico na contorna de 5 km do  
PE  Fial dás  Corzas obviando as que están fóra desta distancia. 
 

Afección severa á Rede de Miradoiros: 

Alto de San Mamede  
Alto Arnoia Vilar de Barrio  
Alto do Foxo  
Terra de Trives Castrelo do Val  
Silla da Raíña  Terra de Trives Vilar de Barrio  
Vista pintoresca estradaLaza-Cerdedelo 
Terra de Trives Laza 

A mercantil promotora só avalía a rede de miradoiros que constan no IGN e nunha envolvente de tan só 10 

km. 

Hai que ter en conta ademáis as afección do parque eólico O Xesteirón que afecta de forma moi severa a 

espazos comúns con este parque como: 

- Mirador Alto de San Mamede. - Cabeza de Manzaneda. - Mirador de Anazaga - Mirador de San Fiz. 

Destaca a privilexiada orografía do terreo que linda cosas Serras Surorientais, a Serra de San Mamede, 

Altos de Simeón, Serra do Fial das Corzas, Serra do Burgo, Serra da Queixa, tamén espazos identitarios 

para a poboación que vive e reside preto deles. 

http://turismourense.com/es/ruta-via-da-plata/
https://www.caminodesantiago.gal/gl/planifica/as-rutas/via-da-prata/etapa-verin-laza
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/zonas-de-proteccion-e-lugares-de-interese/macizo-central?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/zonas-de-proteccion-e-lugares-de-interese/macizo-central?langId=es_ES
https://www.laregion.es/articulo/monterrei/via-da-prata-sera-eje-parque-aventuras-laza/20150113085251515888.html
https://www.laregion.es/articulo/monterrei/via-da-prata-sera-eje-parque-aventuras-laza/20150113085251515888.html


Cómpre unha avaliación conxunta destes parques eólicos que xunto co Rebordechao teñen un impacto 

inasumible sobre o medio. 

Afección severa a itinerarios panorámicos: 

Correchouso-Correchouso  
Ruta da Aceveda-Invernadeiro II (A Ribeira Pequena-A Ribeira Pequena) 

Ao anterior hai que engadir que os impactos multiplícanse por mor do parque eólico Rebordechao que 

afecta tamén a: 

Río Queixa (Queixa – A Ferrería - Queixa) 
Bidueiral de Montederramo (Gabín – Alto de San Mamede – Gabín) 
Correchouso - Correchouso Natural. 
Afección severa á paisaxe e aos seguintes miradoiros: 
Alto de San Mamede 
Alto do Foxo 
Vista pintoresca estrada Laza –Cerdedel ou Silla da Raíña 
Pico de Meda 
Incremento do F 

Afección severa a Lugares de  especial  interés  paisaxístico  (LEIP) nunha envolvente de 5 km en 
torno ao parque eólico: 
A Edreira  
A Silla da Raíña. 
Canón do Río Cabras.  
Presa do Xan Conde  
Rebordechao. 
Toro  
Xunta dos ríos Cabras e Cereixo e península no medio 

Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de 

conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden 

de límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o 

mantemento dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. 

 
FC-08. Así mesmo, as actuacións para a construción de terrapléns e desmontes sobre o novo vial de 
acceso ás posicións dos aeroxeradores  FC-07 e  FC-08 proxéctanse a aproximadamente 57  m e 75  m, 
respectivamente, do límite administrativo da  ZEC Macizo Central. Así mesmo, o trazado da gabia eléctrica 
asociada a estas posicións sitúase a unha distancia mínima de 67  m deste límite.  

-11 de 2.387,33  m e a 
1.381,62  m do vial de acceso xeral.  



274,56  m do aeroxerador  

FC-01. 

O aeroxerador FC-08 está á beira da ZEC Macizo Central. É inadmisible os prexuizos irreparables que ese 

parque supón para a Rede Natura e a súa coherencia. Hai que ter en conta que existen outros parques 

con afeccións tamén severas e inadmisibles para esta e outras ZEC. E é que parece que todo vale á hora 

de construír novos vieiros e á hora de implantar parques eólicos. 

O impacto sobre a Rede Natura 2000 é inasumible e os prexuizos son significativos e irreparables. 

Vulnérase a coherencia da propia Rede e a conectividade ecolóxica entre espazos de alto valor ambiental. 

A serra de San Mamede forma xunto coa serra da Queixa, a serra do Fial das Corzas e os montes do 
Invernadeiro o espazo natural máis completo da alta montaña galega, o gran macizo ourensán. Pertence 
aos concellos de Montederramo (ao norte e leste), Maceda (ao oeste) e Vilar de Barrio (ao sur). O punto 
máis alto é a chamada Fonte do Santo, a 1614 metros de altitude. 
A serra do Fial das Corzas é unha serra galega localizada xunto á serra da Queixa. Ten cumios 
arrendodeados e está conformada por areíscas e lousas. A meirante parte da súa vexetación é mato, así 
como bosque nas partes baixas. 
O cumio de maior altitude é o Cabeza da Veiga do Fial, con 1.552 metros sobre o nivel do mar. 
A serra da Queixa é unha serra localizada na parte central do macizo central ourensán. Nela atópanse os 

puntos máis altos deste: monte de Cabeza de Manzaneda con 1.781 m, Cabeza Pequena de Manzaneda 

con 1.775 m, Os Toleiros con 1.734 m e mais O Seixo con 1.706 m. 

Cómpre ter en conta que existen outros parques con afección sobre estes mesmos espazos protexidos 

como o parque eólico Rebordechao e o parque eólico O Xesteirón. 

O parque eólico O Xesteirón afecta aos mesmos espazos que o parque eólico Rebordechao e o parque 

eólico Fial das Corzas e estas afeccións irreversibles están a ser obviadas polo mercantil promotora. 

• ES1107100021: ZEC Bidueiral de Montederramo: afecta a unha extensión de 1.984 ha e esténdese polos 
municipios de Montederramo e Vilar de Barrio. O aeroxerador máis próximo, o AE09 atópase a 
escasísimos 
metros. 
• ES1107100007: ZEC Macizo Central: afecta unha extensión de 46.983 ha. Esténdese polos concellos do 
Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, 
Quiroga, 
Larouco e Montederramo. O tramo ZEC asociado ao Río de Rabal atópase á beira do aeroxerador AE01. 
Outros espazos protexidos na entorna do parque eólico: 
• Parque Natural o Invernadeiro. 
• Monumento Natural Souto de Rozavales. 
• Paisaxe Protexida Val del Navea. 
O parque eólico Xesteirón sitúase a escasos metros das Áreas de protección de avifauna designadas e 



moi 
próxima ao aeroxerador AE10 e cómpre ter en conta que a avifauna non entende de límites xeográficos. 
A uns 15 km aproximadamente estaría a Área Importante para a Conservación das Aves e a 
Biodiversidade 
(IBA), denominada A Limia 

Macizo Central 
Código ZEC 

ES1130002 
Rexión 

Atlántica e Mediterránea. 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de 

lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

21 de setembro de 2006. Decisión da Comisión do 19 de xullo de 2006 pola que se adopta, de 

conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión 

bioxeográfica mediterránea 

Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 

2000 de Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014  
Concellos 

O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, 

Quiroga, Larouco e Montederramo. 
Superficie 

46.986 Ha. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, “Macizo Central” de 46.829 ha 
 Parque natural “O Invernadeiro” de 5.722 ha. 
 Monumento natural “Souto de Rozavales” de 1,80 ha. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación 
de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020  Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.boe.es/doue/2006/259/L00001-00104.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Parques_naturais/seccion.html&std=O_invernadeiro.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Souto_de_Rozabales.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf


ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

4060   Queirogais alpinos e boreais 

4090   Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6160   Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6230  
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da 
Europa continental) 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano 
a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6520   Prados de sega de montaña 

7110  Turbeiras altas activas 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

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

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180  Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion 

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

9230   Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260   Soutos 

92A0   Bosques galería de Salix alba e Populus alba 

9330   Sobreirais 

9340   Aciñeirais 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Festuca elegans Geomalacus maculosus Chondrostoma polylepis 

Festuca summilusitana Lucanus cervus Rutilus arcasii 

Narcissus asturiensis     

Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

  
  



Veronica micrantha     

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Discoglossus galganoi Barbastella barbastellus 

Lacerta monticola Galemys pyrenaicus 

Lacerta schreiberi Lutra lutra 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da 
Directiva Marco dá Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO 
QUE GARANTA A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON 
AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:  
 
A mercantil pormotora obvia as captacións de auga para o uso humano e agrogandeiro e os mananciais e 

fontes que hai na poligonal do parque eólico e no traxecto da liña de evacuación, que se tramita como un 

proxecto independente, fragmentando unha vez máis os proxectos industriais para diluir os impactos 

ambientais globais. 

A Corga das Nubes - 20591 Rego Corcoteo - 26957 
Corga da Ameixoeira - 20592 Rego da Abelleira - 20590 
Corga da Boqueira - 26939 Regueiro da Azoreira - 20535 
Corga da Fonte - 26950 Regueiro da Carcoa - 25592 
Corga dos Marutos - 20554 Regueiro do Folledo - 20528 
Corga Lagarteira – 20552 Regueiro do Picuselo O Picoseta - 25596 
Corgo da Cerdeiriña - 20219 Regueiro do Sabugual - 25594 
Corgo das Canadas - 25662 Regueiro do Teixedo - 25593 
Corgo do Bidoiral - 20559 Regueiro do Tourón - 20573 
Corgo do Bosteiro - 20161 Regueiro dos Bidueiros - 25606 
Corgo do Campo do Colado - 25664 Regueiro Rebordiños - 20527 
Corgo do Folgueiro ou das Bouzas - 20168 Regueiro Tixosa - 25591 
Corgo Figueiro - 21120 Río Arnoia NO01706 25663 
Regato das Porqueiras - 20571 Río Camba NO02613 27709 
Regato das Porqueiras de Abaixo - 20588 Río da Edreira - 26949 
Regato e Mallarengos - 26951 Río das Casas - 26941 
Regato do Cazcallal - 26946 Río de Cabrociños - 20221 
Regato dos Liñares - 20531 Río de Cabrós - 20222 
Regato dos Picós - 26952 Río de Groíses - 26953 
Regato Paradela - 25612 Río do Chao da Pala - 26954 
A Auga Alta 1812582 Regato do Corno 1808124 
Arroio Teixeiras 1832695 Regato do Louredo 1806644 



As Augas Boas 1827481 Regato do Seixo 1830727 
Corgo da Lagarteira 1826988 Regato do Toxal 1815427 
Corgo das Cales 1825452 Regato dos Barreiros 1834763 
Río Barxas 1803444 Regato O Velal 1807186 
Río Cereixo 1802573 Regato Teixeiras 1802428 
Río de Barxas 1816417 Rego da Raposeira 1811623 
Río de Cabras 1800747 Rego de Val de Castañeira 1815201 
Río de Correchouso 1801767 Regueiro da Felgueira 1817613 
Regato Cáliz 1807684 Regueiro da Garabita 1810134 
Regato Cerdeira 1805766 Regueiro a Serradiña 1804549 
Regato da Abelleira 1804906 Regueiro de Colmea 1812103 
Regato da Profita 1802800 Regueiro dos Portos 1807548 
Regato da Ruxida 1808526 Regueiro Folgueiroa 1814884 
Regato das Bouzas 1810198 Regueiro Valducho 1832886 

No Polígono 142 Parcela 14 no Monte Edreira Dodal nace un cauce que rega as brañas do Porto da 
Lameira, brañas da Lameira e Porto da Carreira, no Polígono 119 Parcela 154 e que tribuna no regato O 
Velal, que recolles as augas do Monte Serra de Toro 
No Polígono 119 Parcela 137 están as Corgas que recollen as augas do Porto da Lameira, Sela e Vilarello. 
Na paraxe de Felgueiro nace un rego innominado (Polígono 138 Parcela 158) que logo tributa no regato do 
Corno tras atravesar as brañas de Veiga Cernadas, as brañas da Filgueira e Sala do Pando e atravesar o 
Porto da Barxa e Porto Naval. 
O río de Correchouso que nace no Monte río Cabras configurando un longo val fluvial onde tributan ducias 
de regos e cauces que nacen nos montes como Freixo, Altos da Ortiga e as augas da Lama da Mazaira e 
Cabeza Redonda. 
O rego de Louredo nace tamén no Monte río Cabras e configura un val fluvial entre Cabeza Redonda e os 
Altos da Ortiga. Recolle as augas das brañas do Monte Lama Mazaira e rega o fondal da Ortiga e as 
brañas de Surtilleiras, Carballo, As Pías, Urgueiro, as brañas da Rega, A Coladiña Fría e brañas da 
Regada ata tributar no río Correchouso. 
Outro rego innominado nace no Monte da Lama Mazaira, preto dos Altos do Louredo,  
Outros 3 regos innominados nacen na paraxe das Nabuiñas, Polígono 142 Parcela 15 recollendo as augas 
do Alto do Baroncello e Serra da Edreira, configurando un gran val fluvial que se divide ao redor da paraxe 
Cabeza das Fontes. 
Os Altos da Fonte da Anta no Monte de Serra de Toro tamén é orixe de varios regos innominados que 

configuran unha rede de vales fluviais que recollen as augas da Fonte do Navallo e do regato Cerdeira, 

preto de Porto Negreiros. 

A mercantil promotora non avalia a calidade das masas de auga afectadas polo proxecto. Tampouco avalía 

os caudais dos distintos cauces afectados polo proxecto. Pero é máis, ignora que o proxecto afecta a 

numerosas corgas (cursos de auga que transcorren por unha depresión do terreo, formado da unión dos 

pequenos regatos que baixan dos montes) e os numerosos vales fluviais que configuran a poligonal do 

parque, entendendo esta pola superficie afectada por este. A afección ás masas de auga tanto superficiais 



como soterradas é significativa e irreversible. 

Case 1 km (787 metros de  viarios novos e gabias) que afectan a cauces ao igual que cruzamentos co 
rego Cerdeira. 
 
O Parque Eólico  Fial dás  Corzas queda incluído na masa de auga subterránea número 23, denominada  
Vilardemós-Laza (código 400023). 
Existe unha afección irreversible á Reserva Natural Fluvial Río Navea I: Plaformas dos aeroxeradores  FC-
01,  FC-06 e  FC-07 incluídas dentro do límite administrativo da conca da  RNF Río  Navea I. Viais 
interiores e gabia eléctrica incluídos dentro do límite administrativo.  
ZPAP Conca baixa do Miño  
Plataformas dos aeroxeradores  FC-01,  FC-06,  FC-07,  FC-08,  FC-09 e  FC-10, viais interiores, gabia 
eléctrica e vial de acceso xeral ao parque eólico parcialmente incluídos dentro do límite administrativo da  
ZPAP  poligonal Conca do Sil. 
RNF Rego dá Ribeira Grande afectado polo aeroxerador FC-08 a 4.823,76  m do límite administrativo da 
Conca da  RNF Rego dá Ribeira  
ZPAP Río Arnoia I   
Aeroxerador  FC-01 a 3.224,36  m do límite administrativo da  ZPAP lineal Río Arnoia I  
ZPAP Río  Tioria   
Aeroxerador  FC-01 a 9.518,03  m do límite administrativo da  ZPAP lineal Río  Tioria  
ZPAP Conca baixa do Miño   
Aeroxerador  FC-01 a 788,06  m do límite administrativo da  ZPAP  poligonal Conca baixa do Miño  
ZPAP Conca do Sil   
Plataformas dos aeroxeradores  FC-01,  FC-06,  FC-07,  FC-08,  FC-09 e  FC-10, viais interiores, gabia 
eléctrica e vial de acceso xeral ao parque eólico parcialmente incluídos dentro do límite administrativo da  
ZPAP  poligonal Conca do Sil.  
ZPAP Laza   
Aeroxerador  FC-10 a 2.021,49  m do límite administrativo da  ZPAP  poligonal Laza.  
Parque Natural O  Invernadeiro moi afectado polo parque eólico.  
 
Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección 

do proxecto: 

Existen varios humidais, brañas e charcas afectadas pola instalación dos aeroxeradores. A mercantil 

promotora non menciona as brañas afectadas polos aeroxeradores. As brañas da Lama de Mazaira, serra 

de Toro, serra da Edreira e río Cabras son espazos sensibles non avaliados. 

Cómpre ter en conta que as infraestruturas afectan de forma irreversible a estes espazos. Ademais os 
aeroxeradores aséntanse prácticamente sobre humidais, brañas e lagoas. A propia toponimia xa indica 
que estamos en presencia de humidais, Brañas e Lagoas. A afección aos recursos hídricos é irreversible. 
As importantes remocións de toneladas de terra para a instalación das cimentacións e plataformas dos 
aeroxeradores pode romper acuíferos e afectar seriamente ás masas de auga soterradas. Os humidais son 
fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se reproducen nestes espazos. Tamén son 



fonte de auga limpa e de alimento, de feito, unha de cada sete persoas depende dos humidais para o seu 
sustento. Os servizos que brindan os humidais son incalculables e insubstituíbles. 
Centos de hectáreas de lagoas, lagos, brañas, xunqueiras, bosques húmidos e turbeiras están en serio 

risco de desaparición por mor da expansión denscontrolada de eólicos en Galicia. En Galicia só hai 5 

humidais protexidos ao abeiro do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta 

de Galicia aprobaba o Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 

humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia, vixente na actualidade. desde o ano 

2008, data de creación do Inventario como rexistro público de consulta dos humidais, a Xunta 

abandonouno por completo e non se molestou en inventariar debidamente os humidais galegos 

incumprindo de cheo a Directiva 2000/60/CE, pola que e establece un marco comunitario de actuación no 

ámbito da política de augas (en diante DMA). 

O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais 

continentais, as augas de transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo 

deterioración adicional e protexa e mellore o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas 

necesidades de auga, dos ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas 

acuáticos”. 

A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa 

dentificación, denominación e descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do 

humidal, tipoloxía, localización e superficie, localización xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie 

do humidal, hábitats, vexetación e flora, fauna, réxime de protección, plans e medidas de conservación, 

estado de conservación e cartografía. 

Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario difícilmente se poden identificar, controlar e 

moito menos cumprir cos obxectivos de calidade destas masas de auga que esixe a DMA e por tanto, xa 

non habería ningún obxectivo ambiental que cumprir, abandonando a súa sorte estes espazos que prestan 

grandes e valiosos servizos ecosistémicos. 

O desleixo da Xunta de Galicia con respecto aos humidais e de tal envergadura que na praxe a cidadanía 

ten que pasar polo que indican as empresas nos proxectos, sen poder constatar a veracidade do que neles 

se realta. As obras de construción dos parques eólicos sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, 

provoca a desaparición dos valores naturais destes. A apertura de viais, as cimentacións dos muíños, as 

gavias de cabreado, a construción das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os centros de 

seccionamento están a provocar a framentación e drenaxe destas zonas húmidas con un impacto 

ambiental irreversible e inasumible nunha época de crise climática como a actual. 

As turbeiras son importantes sumidoiros de carbono e por tanto son cruciais para facer fronte a unha 

emerxencia climática que está a acelerar a perda de biodiversidade. Os humidais están a desaparecer 



máis rápido que ningún outro ecosistema e a implantación de parques eólicos non seu ámbito xeográfico 

non é a solución adecuada para contribuír ao cambio climático. Existen numerosas zonas de humidais, 

xuncais, brañas e lagoas e directamente afectadas polos aeroxeradores. En consoancia co artigo 21 da Lei 

7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, relativo á consideración do cambio 

climático na planificación e xestión territorial e urbanística, así como nas intervencións no medio urbano, na 

edificación e nas infraestruturas do transporte, os humidais, as brañas e as lagoas, ao igual que as 

nascencias dos ríos deberan ser consideradas zonas de sensibilidade e exclusión de infraestruturas 

eólicas, pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos ecosistémicos. 

Afección severa e irreversible ao benestar dás familias que viven, residen e traballan nos núcleos 
rurais afectados:  
Cómpre ter en conta que a mercantil promotora só avalía as afeccións, e aínda así de maneira insuficiente, 
para as poboacións máis próximas e obviando o resto de núcleos que están dentro da poligonal do parque, 
entendendo esta como a superficie afectada por este. A altura dos aeroxeradores e a súa proximidade aos 
núcleos habitados implica unha particular afección sobre o benestar e a saúde das familias afectadas. 
Cómpre indicar tamén a presencia doutros parques eólicos na entorna, que tamén se atopan na cunca 
visual deste parque, coa conseguinte acumulación de afeccións. A mercantil promotora recoñece impactos 
significativos para os núcleos de poboación afectados polo p.e. Zamorra: ruidos dás voaduras puntuais 
durante a fase de execución do parque, contaminación acústica e electromagnética durante o 
funcionamento, ou efecto de “sombra” dás pás, alteracións das sinais de radio e televisión… etc. Ao que 
hai que engadir o impacto paisaxístico co que hai que convivir o resto dá vida…   
Ao oeste: 
-  Correchouso (Laza), a unha distancia aproximada de 3,1 km do aeroxerador  FC10. 
- O Navallo (Laza), a unha distancia  aproximadad de 3,7 km do aeroxerador  FC10. 
-  Naveaus (Laza), a unha distancia aproximada de 5,1 km do aeroxerador  FC4 
- Prado (Vilar de Barrio), a unha distancia aproximada de 5,4 km do aeroxerador  FC3 
Ao norte: 
-  Rebordechao (Vilar de Barrio) a unha distancia aproximada de 3,3 km do aeroxerador  FC1. 
- A Ferrería (Laza) a unha distancia aproximada de 5,4 km do aeroxerador  FC1. 
Ao leste: 
- Camba (Laza) a unha distancia aproximada de 2,2 km do aeroxerador  FC11. 
Ao sur: 
- Toro (Laza) a unha distancia aproximada de 1,9 km do aeroxerador  FC10. 
-O Pereiro (Laza) a unha distancia aproximada de 2,3 km do aeroxerador  FC11. 
- Cerdedelo (Laza) a unha distancia aproximada de 3,5 km do aeroxerador  FC11 

Como xa se indicou a mercantil promotora obvia as casas e granxas illadas e obvia os núcleos que están a 

unha distancia inferior da entorna dos 2,0 km. 

Ao anterior hai que engadir o impacto económico negativo xa que fragmenta ás explotacións repercutindo 

negativamente na calidade destas e no benestar dos animais das granxas próximas. 



ÉXODO POBOACIONAL PARELLO Á INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS AGRESIVAS COA ENTORNA E 
CO MEDIO AMBIENTE. PRESIÓN INDUSTRIAL EXCESIVA:  
Impacto non avaliado pola mercantil promotora. O interés público e a utilidade social do proxecto carece de 
base e xustificación. Así o acredita o forte rexeitamento social á instalación masiva de parques eólicos nos 
núcleos rurais de Galicia. Nun rural no que a Xunta de Galicia permiten inzar muíños en calquer lugar 
como así o acredita o feito de que na mesma área xeográfica existan máis instalacións eólicas como:  

 Fial das Corzas  

 Castrelo do Val 

 Rebordechao que prevé 28 aeroxeradores 

 Rodicio 

 Rodicio II 

 Serra do Burgo Ampliación 

 Xinzo Norte 

 Xesteirón…etc. 
Neste parque eólico Fial das Corzas ignórase como se vai a evacuar a enerxía. Tan só coñecemos polo 
parque eólico Rebordechao que a subestación colectora Meda 220 KV está compartida con outros 
promotores e a través da cal realizarase a conexión coa rede de transporte no nó PE Sil 220 kV. 
Polo tanto solicítase ao órgano substantivo información sobre: 
1.- Como se realizará a evacuación de enerxía deste parque. 
2.- Información sobre os parques que conectan na subestación colectora Meda 220 KV e cales conectan 
coa rede de transporte no nó PE Sil 220 kV. 
3.- Acceso á información derivada deses acordos e acceso aos proxectos industriais que  derivados destes 
acordos se presentan fragmentados ou como proxectos independentes en relación coa subestación 
colectora Meda antes citada e o nó PE Sil 220 kV. 
Ademais hai que ter en conta a presencia doutras infraestruturas que tamén fragmentan os hábitats como 
as estradas, viais de nova construción, as instalacións de evacuación dos parques eólicos 
proxectados…etc. (N-525,  OU-1103,  OU-1102,  OU-1052,  OU-110,  OU-111,  OU-112,…). 
*Ausencia dun inventario ambiental serio e cumprindo co esixido no artigo 35 e Anexo VI da Lei 
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental: deficiencia do estudo da fauna, da flora, da 
biodiversidade…  
*A promotora obvia a importancia micolóxica da área de afección do proxecto.  
*A promotora obvia a importancia económica e ambiental da apicultura do lugar de afección do 
proxecto.  
* A promotora obvia a importancia do cultivo da castaña e dos soutos. 
 
VULNERACIÓN FLAGRANTE DA LEI 7/2012, DE 28 DE XUÑO DE MONTES 
DEGALICIA.ELIMINACIÓN DA MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE.  
O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue a mitigar o cambio climático e á 
descarbonización da economía. Aspecto non avaliado pola promotora. A mercantil promotora non avalía o 
impacto da estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación sobre o benestar das familias dos 
núcleos habitados e o posible éxodo poboacional que se pode dar derivado da manchea de estacións 
eólicas que hai no territorio e outras infraestruturas, que dificultan a vida no rural e a sustentabilidade e 
viabilidade das explotacións forestais e agro – gandeiras (fomentando o feito coñecido como 



despoboamento do rural ou España baleirada). A este respecto debera informar a Dirección Xeral Xeral de 
Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e á luz da exposición de motivos e o 
artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño se informe sobre a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico e a 
incompatibilidade deste, dentro da superficie afectada pola poligonal do parque eólico, en tanto en canto 
como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de riqueza que xera 
emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e realiza unha contribución 
importante ao PIB galego.  
Como ben indica o artigo 25 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, 
relativo ao “Desenvolvemento rural: política agraria, política forestal e enerxías renovables”:  
“O Goberno incorporará na aplicación da Política Agraria Común, así como noutras estratexias, plans e 

programas en materia de política agraria e de desenvolvemento rural, e no Plan Forestal Español, medidas 

encamiñadas a reducir a vulnerabilidade ao cambio climático dos chans agrícolas, dos montes e dos chans 

forestais e para facilitar a preservación dos mesmos, entre elas, a elaboración dun mapa de 

vulnerabilidade, así como a avaliación e promoción de sistemas agrícolas e prácticas de xestión forestal 

sostibles para aumentar a súa resiliencia fronte ao cambio climático, que fomentarán en todo caso as 

sinerxias coa redución de emisións de gases de efecto invernadoiro nestes ecosistemas”.  

A importancia do monte maniféstase na existencia das seguintes comunidades de montes veciñais en man 

común: 

-Viana,  T.M. de Laza): as posicións FC-01 e  FC-02 proxéctanse 
sobre este Monte Veciñal. 

-Viana,  T.M. de Laza) 
strito Verín-Viana,  T.M. de Laza) 

 
- Viana,  T.M. de Laza) 

MVMC Serra de Toro (Distrito Verín-Viana,  T.M. de Laza) 

AFECCIÓN SEVERA E PREXUIZOS SERIOS E IRREPARABLES PARA AS EXPLOTACIÓNS AGRO-
GANDEIRAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PROXECTO:  
A estación eólica e as súas infraestruturas de evacuación fragmentan as explotacións agro –gandeiras coa 
conseguinte perda da base territorial destas e a perda de rendementos. A fragmentación que produce a 
infraestrutura eólica resulta incompatible cos obxectivos da Política agraria comunitaria (PAC). A empresa 
promotora non avaliou os impactos do proxecto sobre destas explotacións económicas e como repercute a 
estación eólica nas economías familiares dos núcleos afectados.  
É por tanto un proxecto industrial agresivo non só coa paisaxe senón tambén incompatible co medio de 
vida e o benestar das familias porque implica unha tranformación severa e incluso agresiva para o seu 
sustento económico e á base das economías familiares do rural afectado.  
 
Prexuizos significativos e danos irreversibles para os hábitats prioritarios e de interés comunitario:  
4030 Brezais secos europeos, 4020* Brezais húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica ciliaris e Erica 
tetralix, 4090 Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga, 9230 Carballeiras galaicoportugueses con 



Quercus robur e Quercus pirenaica, 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira 91E0* Bosques 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo 
6230* Formacións herbosas con Nardus 8220 Ladeiras e saíntes rochosos silíceos con vexetación 
casmofítica 3150 Lagos e lagoas eutróficos naturais, con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 
5110 Formacións estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendentes rocosas, 6430 
Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino, 3170* Estanques 
temporais mediterráneos.  
O proxecto elimina de forma irreversible unha parte importante destes hábitats vulnerando de forma 
flagrante a normativa que obriga a súa preservación nun estado de conservación favorable.  
 
Prexuizos significativos e irreparables para o bosque de ribeira e o bosque autóctono galego ou 
ancient wood:  
**Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e 
Flora Silvestres.  
“Artigo 2 1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros 
ao que se aplica o Tratado. 2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán 
como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos 
hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario”.  
No presente proxecto a afección aos bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Hábitat 
91E0* é moi preocupante, xa que implica a eliminación irreversible de exemplares, contrariamente ao que 
prescribe a Directiva citada.  
Pero tamén é moi preocupante a afección severa e irreversible ás Carballeiras galaico-portuguesas con 

Quercus robur e Quercus pyrenaica 9230, hábitat non prioritario pero que igualmente existe o deber das 

Administracións públicas do seu mantemento nun estado de conservación favorable. A afección máis 

importante e severa prodúcese sobre dos numerosos cauces innominados afectados polas infraestruturas 

e que están sen codificar.  

Cómpre ter en conta que a afección aos hábitats non é cuestión baladí, xa que máis de 8 km de viais 

novos teñen unha repercusión claramente negativa e irreversible sobre estes: 

8.722 metros de viais novos e gabias afectan a arbolado e 9.165 m viais e gabias afectan a hábitats 
prioritarios e de interés comunitario. 
 
Prexuizos significativos para o Lobo. Plan de Xestión do Lobo de Galicia.  
O proxecto afecta directamente a zonas de encame e puntos de encontro da especie. Así o demostra non 
só a realidade física senón tamén os numerosos topónimos que referencian a presencia lobeira na zona. 
Existen multitude de referencias á presencia dos puntos de encontro lobeiros e testemuñas desta 
realidade. Neste sentido este proxecto afecta directamente e de forma irreversible aos hábitats da especie. 
Falla de avaliación por parte da promotora. Hai que ter en conta que a corta de matogueira e a ocupación 
do terreo ten impactos significativos para a especie. Non se siguen os criterios dos expertos que indican:  
“• Recoméndase que na fase de planificación dun novo parque eólico (fase proxecto) consúltense as fontes 
dispoñibles acerca da presenza de mandas de lobos na zona. Desta maneira, tendo en conta os 



requirimentos da especie e o que se coñece do efecto dos parques eólicos sobre os lobos, poden 
minimizarse, e mesmo, evitarse impactos negativos sobre este cánido.  
• É conveniente que durante a planificación dun parque eólico identifíquense as principais manchas de 
vexetación arbustiva e evítese, na medida do posible, a súa fragmentación e destrución”.  
A totalidade das infraestruturas eólicas fragmentan os hábitats das especies producindo prexuizos 
significativos para unha especie de marcado carácter territorial. Os lobos son TERRITORIAIS, e os lobos 
que nun territorio alleo no que non estean abertos a aceptar elementos novos, serán eliminados. O 70% 
dos lobos que morren por causas naturais o son por esta causa.  
O Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, foi asinado 
en Estrasburgo (Francia) en 1979. Este convenio incluíu ao lobo no Anexo II “Especies de fauna 
estritamente protexidas”, constando as prohibicións correspondentes no seu art. 6. Este Convenio debe o 
seu valor a tres características fundamentais: o seu carácter xeneralista, a concepción da lista 9 única de 
especies e a incorporación da política conservacionista na planificación económica.  
O artigo 56 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade establece a protección para todas as 
especies amparadas por tratados e convenios internacionais, como o de Berna, ratificado por España, polo 
que en caso de non ter dita consideración estariamos ante un incumprimento flagrante das obrigacións 
derivadas do Convenio de Berna, e da subseguinte Directiva Hábitats 92/43/CEE, en relación a unha 
especie protexida e de interese comunitario como o Lobo.  
Prexuizos significativos e incompatibles coa 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  
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  
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  
 
Hai tres especies detectadas na contorna do proxecto que son a Ra  iberica, a Ra  temporaria e a píntega 

común catalogadas como “Vulnerables” polo Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 

Afección severa ao patrimonio cultural e arqueolóxico e a súa descontextualización: 

GA32039025 Laza Arqueolóxico  DXPC, PXOM, PBA 
GA32039026 Laza Arqueolóxico  DXPC, PXOM, PBA 
RE32039004 Laza Arqueolóxico  DXPC, PXOM, PBA 
TUMULO 01 Laza Arqueolóxico Inédito 
TOP: ALTO DÁ FONTE DÁ ANTA Laza Arqueolóxico Inédito 
CHOZO 01 Laza Etnográfico Inédito 
CHOZO 02 Laza Etnográfico Inédito 
CHOZO 03 Laza Etnográfico Inédito 
CRUZ 01 Laza Etnográfico Inédito 
VÍA DÁ  PRATA Laza Vía Cultural  PBA 

 Patrimonio cultural inmaterial: sen avaliar  
 

 

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

Exposición de motivos 

O monte, ademais da importancia económica e social referenciada en Galicia, ten unha función medioambiental que se recoñece e acrecenta progresivamente. A 

relación da sociedade galega co monte evolucionou considerablemente desde o último terzo do século pasado, xerando unha nova configuración baseada na esixencia do 

desenvolvemento sustentable e do aproveitamento racional dos recursos forestais. Así, os bosques aparecen como un elemento básico da estratexia ambiental como 

reservorios e depósitos de fixación de carbono, que chegan a fixar hoxe máis de 42 millóns de toneladas, o que os converte en piares fundamentais para o cumprimento 

dos compromisos adquiridos no protocolo de Quioto. 



Ademais, unha parte significativa dos montes galegos, predominantemente veciñais en man común, están incluídos na Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, o 

que revela a importancia dos bosques galegos no mantemento da riqueza e da biodiversidade da nosa flora e da nosa fauna, así como o papel tan importante que os 

montes desempeñan na protección do solo, da paisaxe, dos sistemas hidrolóxicos e de todos os ecosistemas que as formacións arbóreas albergan. Con este fin, regúlase na 

Lei de montes de Galicia unha serie de actuacións tendentes a previr e reducir a degradación do monte e a fomentar a súa restauración, dirixidas a paliar a 

sobreexplotación de determinados recursos, condicionando e preservando a masa forestal ante as actividades de índole extractiva, as urbanizacións, as áreas industriais e 

os trazados de grandes infraestruturas, e afondando no concepto de xestión sustentable e, especialmente, no manexo forestal responsable. 

O monte é, ademais, un espazo que determina a paisaxe e a identidade da nosa comunidade, ao tempo que ten un compoñente social de recreo, de lugar de encontro, 

lúdico e de gozo dos cidadáns. A lei trata de compatibilizar a funcionalidade medioambiental, social e estética do monte, cuxos beneficios intanxibles son aproveitados por 

toda a sociedade, e uns lexítimos beneficios directos que corresponden aos seus titulares. De aí que a lei persiga, como un dos seus obxectivos fundamentais, adaptar a 

realidade forestal galega ás esixencias, cada vez maiores, dunha sociedade, madura e moderna, como a de Galicia, que debe cohonestarse cos dereitos á percepción de 

rendas, froitos e utilidades dos propietarios forestais e dos silvicultores. 

 

Artigo 5. Función social dos montes 

1. Os terreos forestais galegos constitúen un recurso estratéxico que deberá contribuír ao desenvolvemento socioeconómico de Galicia, xerando rendas e emprego na 

Comunidade Autónoma mediante un aproveitamento sustentable dos seus recursos e servizos. 

2. Os montes desenvolven unha función social relevante, nos termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes. 

3. A consellaría competente en materia forestal promoverá a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais para fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, 

compatibilizados coa súa potencialidade e utilización forestal. 

4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das masas forestais, segundo os criterios de xestión forestal sustentable e o disposto nesta lei, son de interese 

público, sen prexuízo do réxime da propiedade. 

 



 

Explotación forestal afectada polo aeroxerador FC 7 

 



 



 

Monte e explotación madeireira afectada polo aeroxerador FC2 



 

Monte afectado pola implantación da máquina FC3 

 


