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Número de aeroxeradores: 7 
Modelo previsto:   Gamesa  
SG 6.0-170 
Potencia unitaria: 5.000 / 
6000 kW 
Potencia total: 40  MW 
Prazo de execución: 9 meses 
O aeroxerador previsto é o 
modelo  SG-170 da compañía  
Siemens- Gamesa, cunha 
altura de  buxe de 115  m e 
un diámetro de  rotor de 170 
m. 
O citado modelo de 
aeroxerador pertence a unha 
plataforma tecnolóxica do 
fabricante referido, que pode 
ser fornecida con diferentes 
rangos de potencia nominal, 
polo que se previu cunha 
potencia nominal unitaria de 
5.0  MW para as posicións  
SF-1 e  SF-2, e 6.0  MW para 
as posicións  SF-3 a  SF-7. 

Algúns dos leitos inventariados situados nas proximidades do parque eólico son os seguintes: Río  
Navallo, Río de Souto, Río  do  Furco ou Rego de  Cerdeiroa. 
A zona de  policia aféctase co voo dunha máquina, un radio de xiro e cun tramo do vial a  acondicional 
dun 125 m. 
Os emprazamentos dos sete aeroxeradores repártense en tres aliñacións, a primeira ocupa os cumes 
da Serra de San Pedro nas que posicionan as máquinas  SF-1,  SF-2 e  SF-3 con alturas que que oscilan 
entre os 790 e 835  m das posicións 1 e 3 respectivamente. Un pouco máis ao sur, na Serra  do  Furco, e 
con altitudes algo superiores que chegan a case 960  m, sitúanse os aeroxeradores  SF- 4 e  SF-5. E a 
terceira aliñación, posicións  SF-6 e SF-7 con altitudes medias de 850  m, sitúase na paraxe denominada 
Pandiña  do Solar;  cordal paralelo ás serras anteriores e separado destas polo val do Rego  Cerdeiroa. 
Os espazos naturais protexidos máis próximos o  ZEC e  ZEPVN  Cruzul- Agüeira e Ancares-Courel, a uns 
3,7 e 5,5 ao  S e SE de a instalación, respectivamente. 
Vexetación actual existente:  Os hábitats de interese comunitario e prioritario presentes na zona de 
estudo, conforme á codificación e denominación recollida no  Anexo I da Directiva 97/62/CE son os 
seguintes: 
4030  Brezais secos europeos 
9230  Robledais galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pirenaica 
Ao  S e ao E da contorna do proxecto atópanse dúas áreas de especial interese paisaxístico (AEIP),  
Cruzul- Agüeira e Río Navia, a un 4,3 km (DECRETO 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o 
Catálogo das paisaxes de Galicia). 
Inventariáronse 4 especies na zona de estudo que figuran no Inventario Nacional de Biodiversidade  
INB). 
•  Anguilla  anguilla 
•  Salmo  trutta 
•  Achondrostoma  arcasii 
•  Pseudochondrostoma  duriense 
Dúas das especies inventariadas cualifícanse no Libro Vermello dos Vertebrados de España (Ano 2006) 
como “Vulnerables” (VU) e outras tres como “Case Ameazada” (NT): Píntega píntega,  Chioglossa  
lusitánica, Hylla  morelli,  Ra  ibérica, Alytes  obstetricans 
Segundo a Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de 
Especies Ameazadas (Real Decreto 139/2011), hai unha especie catalogada como “Vulnerable”  
Chioglosa lusitánica. 
As especies  Chioglossa  lusitánica,  Hylla  morelli e Ra  iberica están consideradas como “Vulnerables” 
polo Catálogo  Galego de Especies  Ameazadas. 
Segundo a Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de 
Especies Ameazadas (Real Decreto 139/2011), unha especie aparece catalogada como “Vulnerable” 
(Circus  pygargus) e no Catálogo  Galego de Especies  Ameazadas na categoría de “Vulnerable” ( Circus  
pygargus). 
 

A solución prevista para a 
evacuación de enerxía do 
Parque Eólico Serra  do  Furco 
consiste na 
conexión coa Rede de 
Transporte en nó Belesar 220  
kV. 
A liña de evacuación e as 
infraestruturas de conexión na 
subestación Belesar 220  kV 
serán obxecto proxecto e 
tramitación independente 

 


