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RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten 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 das instalacións do parque eólico Serra do Faro, ampliación II, situado nos concellos de Rodeiro, Dozón (Pontevedra), San Cristovo de Cea e 

Piñor (Ourense), promovido por Pena da Costa Eólica, S.L. (expediente IN408A 2020/17). DOG Núm. 34, de 19 de febreiro de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS IMPACTOS 
PATRIMONIAIS 

INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS 

Parque 
eólico Serra 

do Faro, 
ampliación 

II 

Pena da 
Costa Eólica 

S.L. 

Rodeiro, Dozón (Pontevedra), 
Piñor e San Cristovo 
de Cea (Ourense). 

 
 

A superficie total con afección 
urbanística territorial é de 
109,2 ha, correspondendo 
unha superficie de 71,3 ha no  
Concello de Rodeiro, unha 
superficie de 22,6 ha no  
Concello de San Cristovo de 
Cea, unha superficie de 5,3 ha 
no  Concello de Piñor e unha 
superficie de 10,0 ha no 
Concello de Dozón. 
 
Outros 4 parques presentes 
na mesma área:  
parques eólicos Penas 
Grandes, Chantada 
Serra  do Faro, Coto Frío e 
Monte Cabeza, por conformar 
un continuo norte-sur entre 
eles e co 
parque obxecto de estudo 
Serra  do Faro Ampliación II. 
 
Montes Veciñais en Man 
Común: 
Na  poligonal do proxecto 
atópanse os terreos do monte 
de Pena Francia pertencente á 
comunidade de Montes 
Veciñais en Man Común ( 
CMVMC) dos veciños de Santa 
María de Dozón, en Dozón, o 
monte de Pereira dos veciños 
do mesmo lugar no municipio 
de Rodeiro, 
ambos na provincia de 
Pontevedra, e monte de  
Miotos pertencente á  CMVMC 
dos veciños de Cabana e  
Pobadura, no municipio 
ourensán de San Cristovo de 
Cea. 

8 aeroxeradores do 
modelo  VESTAS 
V136 de potencia 
nominal 4,2  MW, 
sendo a potencia 
total a instalar de 
33,6  MW. As 
turbinas nº 1, 2, 3 e 
4 localízanse no  
concello de Rodeiro, 
as turbinas nº 5 e 8 
sitúanse en San 
Cristovo de Cea e a 
nº 6 e 7 localízanse 
en Dozón. 
Todos os 
aeroxeradores serán 
do modelo V136 - 
4,2  MW con 
tecnoloxía  Vestas, 
cunha altura de  
buxe de 112 metros 
sobre o nivel do 
chan e un diámetro 
de  rotor de 136 
metros. 
Cada aeroxerador 
conectarase 
individualmente ao 
seu centro de 
transformación 
0,72/30  kV, 
o cal irá situado no 
interior da propia 
torre. Os centros de 
transformación 
estarán así mesmo 
conectados entre si 
e coa subestación 
transformadora, a 
cal recollerá todas 
as liñas de 30  KV 

Hábitats prioritarios afectados: 
4020  Brezales húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica  tetralix. , 4030  Brezais secos, 8220 
Pendentes rochosas  silíceas con vexetación casmofítica, 9230  Robledais galaico-portugueses con  Quercus robur 
e  Q.  pirenaica. 
A promotora recoñece afección a hábitats prioritarios e outras formacións vexetais de interese comunitario 
durante a fase de construción. 
Impacto paisaxístico severo: 
Na contorna do Parque eólico existen 5 Áreas de Especial 
Interese Paisaxístico, todas elas ven afectadas  visualmente polo parque eólico Serra do Faro Ampliación II:  
AEIP_03_13 Monte Faro 2305  
AEIP_07_29 Serra do Candán e Montes do Testeiro 
AEIP_07_30 Fraga de Catasós  
AEIP_07_32 Mosteiro de Oseira  
AEIP_07_31 Pozo Negro 
Entre todos os elementos presentes na área de afección paisaxística, cabe destacar a presenza dun tramo do 
Camiño de Santiago (Vía dá  Prata), o Mosteiro de Oseira (moi próximo) e algúns miradoiros de interese. 
Impactos severos aos recursos hídricos: 
A  poligonal do  paque eólico se  situa na divisoria entre o ámbito competencial da Demarcación  Hidrográfica  do 
Miño Sil e da Demarcación  Hidrográfica Galicia Costa. Dentro do ámbito do parque eólico localízanse o Rego  do  
Muiño, Rego dá Toca,  Rego de Porto  Xubin e varios regachos sen nome pertencentes á Demarcación  
Hidrográfica Galicia Costa e do  ámbito competencial de Miño Sil atópanse na zona de estudo o Rego dá  Fervenza 
e o Rego de  Amear e un regacho sen nome. 
Impacto severo sobre a avifauna: 
Destaca polo seu interese e por ser unha especie propia dos hábitats afectados pola implantación do parque o  
Circus  pygargus con presenza documentada na zona, e que está catalogada como vulnerable no Catálogo  Galego 
de Especies  Ameazadas. Ademais destas, están presentes ou potencialmente presentes distintas especies de aves 
rapaces planadoras entre a que destacamos o aguia  culebrera  Circaetus  gallicus, cuxos hábitos de voo que a fan 
susceptible de chocar cos aeroxeradores e outras como Buteo  buteo e de Falco tinnunculus. 
"O impulso da enerxía eólica debe planificarse evitando toda posíbel interferencia para a ampliación da Rede 
Natura, salvando o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades do Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), sen que poidan situarse os parques eólicos e logo pretender ampliar a Rede Natura cando as especies a 
protexer non entenden de planeamentos ou fronteiras, polo que as zonas ecoloxicamente relevantes deben obter 
unha protección íntegra, sen que poda haber espazos protexidos rodeados de muíños". SENTENCIA: 00311/2020, 
de 11 de decembro de 2020 do TSXG (PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 0007342 /2019). 
DIVISIÓN ARTIFICIAL DE PROXECTOS: 
STSJ GAL 5691/2020 - ECLI: ES:TSJGAL:2020:5691 de data 09/11/2020 
 “TERCERO.- Que, como pone de relieve la parte recurrente, nos encontramos ante la división artificial de un único 
Parque Eólico en dos fases; la fase II carece de los elementos y equipamientos necesarios para ser considerada una 
instalación independiente de la fase I, entendiendo el T.S. (s. 20-4-2006, RC 5814/2003) que la figura del Parque 
Eólico debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva unitaria, pues en otro caso quedaría 
desvirtuada la naturaleza y la función de este tipo de instalaciones, por lo que les es consustancial que los 
generadores en ellos agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de unión entre 
sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio 
necesario para su gestión y la subestación transformadora) y que la energía resultante ha de inyectarse mediante 
una sóla línea de conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado 
para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo;…”. 

Impacto 
patrimonial 
severo: 
• Mámoa de A 
Chaira 
(GA32076030)  
• Mámoa da 
Cruz de Paio 1 
(GA36016027) 
• Mámoa de O 
Laxón 
(GA32076032) 
• Cruz de Paio 
• Área de 
cautela A Mina  
• Área de 
cautela de 
Raque 
• A Mina 
(GA32076050)  
• Mámoa da 
Cruz de Paio 2 
(GA36016029) 
• A Mina 
(GA32076T04) 
• Área de 
cautela Outeiro 
da Moa 
• Área de 
cautela Cruz de 
Paio 
• Camiño dos 
Arrieiros 
 
PATRIMONIO 
INMATERIAL 
SIN AVALIAR 

Características 
principais da 
subestación proxectada 
para o parque eólico: a 
subestación será 
colectora para os 
parques eólicos Serra  
do Faro Ampliación II, 
obxecto deste proxecto 
e o Parque Eólico Serra  
do Faro (Fase I), de 
expediente número  
IN661A 2011/02-03- AT. 
Ambos os parques 
comparten punto de 
acceso e conexión á 
rede eléctrica de 
transporte no nó Beariz 
400  kV e instalacións de 
conexión, tal e como se 
acredita no Proxecto 
Técnico do Parque 
Eólico obxecto de 
proxección. 
Proxéctase a construción 
dunha subestación de 
tipo intemperie, con 
sistemas de tensión 132  
kV e 30  kV, 
configuración de simple 
barra e dotada dunha 
posición de liña e dúas 
posicións de 
transformador de 
potencia de relación 
132/30  kV (unha delas 
con carácter de posición 
de reserva). Proxéctase 
un único transformador 
de potencia aparente 
nominal 70 MVA 
(ONAF), común para a 
conexión dos parques 
citados. 
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ANÁLISE DOS PLANEAMENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS AFECTADOS POLO PROXECTO EÓLICO “SERRA DO FARO, AMPLIACIÓN II” 

 Concello de Rodeiro 

O Concello de Rodeiro dispón de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado con data 02/03/2009 e publicado no DOG o 26/03/2009. Este plan áchase adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUG). 

Así mesmo, é de aplicación complementaria o disposto no Plan Básico Autonómico de Galicia, cuxa aprobación foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en data 27 de agosto de 2018, segundo artigos 49 e 50 

da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do chan de Galicia. 

En base ao anterior determínase que, en función das súas características, 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 Agropecuaria, ao existir terreos de aproveitamento agropecuario, Chan Rústico de Protección de Infraestruturas, debido á presenza de 

infraestruturas (parque eólico), Chan Rústico de Protección Patrimonial, ao existir bens patrimoniais protexidos, e Chan Rústico de Protección das Augas, ao existir zonas de policía asociadas a leitos. 

 Concello de San Cristovo de Cea 

O concello de San Cristovo de Cea non conta con plan urbanístico, de acordo coa Disposición Transitoria 1ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, resúltalle de aplicación íntegra o réxime establecido 

para o Chan Rústico nesa mesma Lei. 

Así mesmo, é de aplicación o disposto no Plan Básico Autonómico de Galicia, cuxa aprobación foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en data 27 de agosto de 2018, segundo artigos 49 e 50 da Lei 2/2016 do 

10 de febreiro do chan de Galicia. 

En base ao anterior determínase que, en función das súas características, 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, Chan Rústico de Protección Agropecuaria, ao existir terreos de aproveitamento agropecuario, e Chan Rústico de Protección de Infraestruturas, 

debido á presenza de infraestruturas (parque eólico). 

 Concello de Piñor 

O concello de Piñor non conta con plan urbanístico, de acordo coa Disposición Transitoria 1ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, resúltalle de aplicación íntegra o réxime establecido para o Chan 

Rústico nesa mesma Lei. 

Así mesmo, é de aplicación o disposto no Plan Básico Autonómico de Galicia, cuxa aprobación foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en data 27 de agosto de 2018, segundo artigos 49 e 50 da Lei 2/2016 do 

10 de febreiro do chan de Galicia. 

En base ao anterior determínase que, en función das súas características, 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 Agropecuaria, ao existir terreos de aproveitamento agropecuario, Chan Rústico de Protección das Augas, ao existir zonas de policía 

asociadas a leitos. 

 Concello de Dozón 

O concello de Dozón non conta con plan urbanístico, de acordo coa Disposición Transitoria 1ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, resúltalle 

de aplicación íntegra o réxime establecido para o Chan Rústico nesa mesma Lei. 

Así mesmo, é de aplicación o disposto no Plan Básico Autonómico de Galicia, cuxa aprobación foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en data 27 de agosto de 2018, 

segundo artigos 49 e 50 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do chan de Galicia. 
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En base ao anterior determínase que, en función das súas características, 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, Chan Rústico de Protección Agropecuaria, ao existir terreos de aproveitamento agropecuario, e Chan Rústico de Protección de Infraestruturas, debido á presenza de infraestruturas (parque eólico). 

Indica a promotora que: 

“De acordo co establecido nos Artigos 34.e), 35. m) e 36 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, a cualificación urbanística será a de CHAN RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUTURAS, que será aquel constituído polos terreos rústicos destinados ao emprazamento de infraestruturas e as súas zonas de afección, tales como as comunicacións e telecomunicacións, as instalacións 

para o abastecemento, saneamento e depuración da auga, as de xestión de residuos sólidos, as derivadas da política enerxética ou calquera outra que xustifique a necesidade de afectar unha parte do territorio, 

conforme a previsión dos instrumentos de plan urbanístico e de ordenación do territorio”. 

 

Sin embargo, a anterior afirmación non é adecuada, xa que logo hai que ter en conta a presenza de varias categorías de chan rústico de especial protección e segundo o 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 complementaria, 

PREVALECENDO O QUE OUTORGUE UNHA MAIOR PROTECCIÓN (unha maior protección para os solos, o que non é o caso das infraestruturas eólicas polas elevadas remocións de terreo que implica a 

súa instalación). 

 

“Artigo 34.4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de chan rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria”. 

 

Ao anterior hai que engadir a prevalencia dá protección ambiental do Artigo 2 da  Lei 42/2007,  do 13 de  decembro,  do Patrimonio Natural e dá  Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta  lei: 

f) A prevalencia dá protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e vos  supostos básicos dá  devandita prevalencia”. 

 

A maior abondamento hai que contar coa protección ambiental reforzada dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.  

Hai hábitats prioritarios e hábitats de interese comunitario pero ambos vos  dous tipos gozan dá protección  do  artigo 2  desta directiva,  isto  é: 

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. 

Os hábitats naturais de interese comunitario requiren de zonas de especial conservación conforme á Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e 

flora silvestres. Non poden ser por tanto nin eliminados, nin degradados. A normativa citada indica expresamente que estes hábitats deben ser conservados e manterse nun estado de conservación favorable. 

 


