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ACORDO do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, 

a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do PARQUE EÓLICO RODICIO II, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense 

(expediente IN408A 2020/42) DOG Núm. 39, de 26 de febreiro de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS E OUTROS INFRAESTRUTURAS COMPARTIDAS 

PROXECTO 
EÓLICO 
RODICIO II 

Greenalia 
Wind Power 

Maceda e 
Montederra
mo (Ourense) 
 
 
A área de 
Desenvolvem
ento eólico  
Rodicio 
desenvólvese 
polos 
concellos de 
Maceda, 
Montederra
mo e Parada  
do Sil, sobre 
unha 
superficie de 
3.550 ha. A  
poligonal do 
Parque Eólico  
Rodicio II 
ocupa un 
total de 567 
ha. 

Parque de 13,50 MW de potencia total instalada, sitúase 
nos concellos de Maceda e 
Montederramo na provincia de Ourense, nas ADE 
denominada “Rodicio” delimitada no Plan Sectorial 
Eólico de Galicia aprobado definitivamente polo Consello 
da Xunta o 05/12/2002 (PSEGA). 
Consta de 3 aeroxeneradores de 4,5 MW, 107,50 m de 
altura de torre e 150 m. de diámetro de rotor, unha torre 
de medición, un edificio de control e subestación e a 
infraestrutura asociada ao parque. 
Accédese, desde os camiños internos do futuro Parque 
eólico Rodicio. O total de metros de camiños 
do parque será de 3.870 dos cales 728 son de nova 
execución e 3.742 de adecuación de camiños 
existentes. Tamén se proxectan 4.411 m de gabias para as 
liñas eléctricas soterradas de interconexión entre os 
elementos da instalación e a liña eléctrica soterrada para 
evacuar a enerxía xerada no parque 
que vai dende o centro colector ata a subestación do 
parque eólico. 
A conexión á rede xeral exponse mediante unha liña 
eléctrica subterránea ata a subestación doutra futura 
instalación enerxética próxima, evitándose os impactos 
derivados da construción e presencia unha subestación e 
liña eléctrica aérea de evacuación propia. O parque eólico 
carece de subestación e instálase un centro de  
seccionamiento e control de menores dimensións situado 
fóra dos terreos protexidos pola 
presenza de elementos culturais e afastado da rede  
hidrográfica. 
Os emprazamentos de aeroxeradores sitúanse en zonas 
elevadas, xeralmente non percorridas por camiños  
practicables, sendo precisa a construción de viais que 
permitan dar acceso aos medios de transporte de equipos e 
maquinaria de montaxe nunha primeira fase, e de 
explotación e mantemento durante a vida útil do parque. 

 
O parque eólico realiza a interconexión eléctrica na 
Subestación prevista do  PE  RODICIO, que se atopa nas 
proximidades, polo que o  PE  RODICIO II non conta con 
Subestación propia, soamente cun pequeno centro colector 
da enerxía.  

 
O centro de  seccionamiento e control do parque eólico 
estará constituído por un edificio prefabricado. Neste 
edificio recollerase toda a enerxía procedente do parque 

Afección moi severa e incompatible con hábitats prioritarios e de interés comunitario: 
> Hábitat 91E0* – Bosques  aluviales de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior. Hábitat prioritario. 
> Hábitat 4020* –  Brezais  húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica  ciliaris e Erica tetralix. 
Hábitat prioritario. 
> Hábitat 4090 “Brezais oromediterráneos  endémicos con  aliaga”. 
> Hábitat 4030 –  Brezais secos europeos. 
> Hábitat 9230.  Robledais galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pyrenaica. 
> Hábitat 9260. Bosques de  Castanea  sativa. 
> A  tesela 73232, por onde transcorre a parte do Vial 1 que se corresponde co tramo inicial na 
zona Outeiro  do  Peredo, entronca co tramo que conecta coa SET, pertencente a un proxecto 
independente, onde se ha  cartografiado o hábitat 9260. 
> A  tesela 74970, onde se localizan as demais estruturas do parque, é dicir, os tres aeroxeradores, 
os viais de acceso e unha parte da gabia de acceso á SET. 
 A aliseda é un bosque ribeirego que se sitúa en primeira liña respecto ao leito, en chans moi 
húmidos ou  encharcados, influídos polas crecidas periódicas. Trátase dun bosque pechado e 
umbroso, sobre todo nos barrancos angostos, onde forma galerías ao contactar as copas de ambas 
as beiras. Na ribeira do Regueiro  Forche apréciase a presenza de estea hábitat, cunha clara 
predominancia de bidueiros ( Betula alba) no estrato arbóreo e fentos ( Pteridium  aquilinum) 
no estrato  herbáceo. Así mesmo, tamén se observan exemplares de carballo  melojo ( Quercus 
pyrenaica), e xestas de  Cytisus  striatus, e silvas ( Rubus  ulmifolius). 
Este hábitat apréciase nas inmediacións dos leitos, constituído neste caso por bidueirais.Esta 
vexetación vaise afectar significativamente polo cruzamento do río e a gabia de cableado. 
Hábitat 4030: A súa presenza é abundante na contorna do parque, en especial ao norte e leste da 
pista de acceso. 
Superficies de hábitats afectadas polo proxecto. 
Pódese observar que se corresponde co 79% da superficie total de afección. Máis da metade 
desta superficie estaría ocupada polo hábitat maioritario 4030, acompañado do hábitat 4090, con 
presencia específica na área de afección do proxecto. 
Os hábitats prioritarios afectados serían os bosques ribeiregos de  Alnus  glutinosa do hábitat 
91E0, que neste caso serían bidueirais acompañados do hábitat 4090. 
Impacto eólico moi severo sobre os recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco da Auga 
(DMA): 
A área de estudo pertence á Conca  Hidrográfica Miño-Sil, situada no extremo occidental. O parque 
eólico sitúase sobre o  cordal que une o Monte de O Viso e O Coto, nos contrafortes máis  
noroccidentales da Serra de San Mamede, e que exerce de divisoria entre as concas dos ríos  Tioira 
cara ao oeste no municipio de Maceda, e  Carrascal cara ao leste no municipio de Montederramo. 
Ambas as concas pertencen ao río Arnoia, afluente do Miño e principal curso fluvial da área de 
estudo que se localiza a 8,2 km cara ao suroeste dos aeroxeradores. 
A unha escala menor, analízase a distribución dos diferentes elementos do parque eólico segundo 
a súa conca vertente: 
>  Subconca Regueiro  Forche: aeroxerador AE1 e parte da plataforma de montaxe do AE2, así 
como parte do trazado dos viais de acceso. 
>  Subconca  Corga  do Coto: aeroxerador AE2 e parte da plataforma de montaxe do AE1, así como 
o CSC e parte do trazado dos viais de acceso. 
>  Subconca Río de Santiago: aeroxerador AE3. 
Rede Natura: respecto a as Zonas de Especial Protección para as Aves ( ZEPA a máis próxima, 

Accédese, desde os camiños internos 
do futuro Parque eólico Rodicio. 
(Viais compartidos). 

 
O parque eólico realiza a 
interconexión eléctrica na 
Subestación prevista do  PE  
RODICIO, que se atopa nas 
proximidades, polo que o  PE  
RODICIO II non conta con 
Subestación propia, soamente cun 
pequeno centro colector da enerxía.  

CONTROL 
O centro de  seccionamiento e 
control do parque eólico estará 
constituído por un edificio 
prefabricado. Neste edificio 
recollerase toda a enerxía 
procedente do parque que á súa vez 
enviará á subestación colectora (a 
prevista no  PE  RODICIO) para a súa 
evacuación á rede eléctrica nacional. 
 
Outros 11 parques eólicos presentes 
na entorna do proxecto: 
Parque eólico Alto do Rodicio 
Parque eólico Rodicio 
Parque eólico Serra do Burgo 
ampliación 
Pena da Cruz ampliación 
Parque eólico Xesteirón 
Parque eólico Sil 
Parque eólico Fial das Corzas 
Parque eólico Xinzo norte 
Parque eólico Serra do Burgo 
Parque eólico Sil apliación Fases I y II 
Parque eólico Meda Ampliación 
 
Falla de avaliación dos impactos 
globais e sumativos de todas as 
infraestruturas presentes na área do 
proxecto incluidas as liñas de 
evacuación e outras infraestruturas 
presentes como as estradas e 
camiños. 
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que á súa vez enviará á subestación colectora (a prevista no  
PE  RODICIO) para a súa evacuación á 
rede eléctrica nacional. 

denominada A Limia, está a uns 13,5 quilómetros.En canto ás Zonas Especiais de Conservación ( 
ZEC), a máis próxima correspondería á  ZEC  Bidueiral de Montederramo, situada a un 2,4 km ao 
leste da zona de implantación. 
O humidal máis próximo, denominado  Encoro de  Leboreiro, sitúase ao norte da zona de 
implantación, a un 6,5 km do aeroxerador 01, o máis próximo. 
A zona de estudo atópase fóra das Reservas da Biosfera, estando a máis próxima, a “Área de Allariz 
“, a un 17,5 km ao suroeste. 
O que ten unha maior superficie de coincidencia das concas visuais é o Parque eólico de  Rodicio, 
que é o máis próximo, e despois os Parques eólicos de Alto de  Rodicio e de Sil. E pese a isto, non 
son obxecto de avaliación ambiental conxunta, pese a constituir un único proxecto industrial. 
Afección ao impacto patrimonial: 
presenza dun pequeno tramo de  valado tradicional ao comezo da gabia de cableado, preto da SET 
do veciño parque  Rodicio, a uns 150 ao NE da mesma. Trátase dun tramo descontinuo duns 100  
m de lonxitude composto por unhas poucas fiadas de cachotería. 
A súa factura é moi basta e o seu estado de conservación deficiente e vese afectado pola gabia de 
cableado. 
As  remociones de terras máis próximas e que si pertencen ao presente proxecto do parque eólico 
de  Rodicio II serían as do inicio do vial no seu  p. k. 0+000, a máis de 1000 m de distancia ao SE do  
valado. 
Falla de avaliación conxunta de impactos sobre este elemento patrimonial dos dous parques 
eólicos. 
Afección severa á avifauna: 
O  galápago europeo na contorna do Regueiro  Forche. 
A  agachadiza común ( Gallinago  gallinago) atópase catalogada como en perigo unicamente a súa 
poboación  nidificante, que se identificou na contorna da antiga lagoa de Antela, polo que os 
exemplares que puidesen aparecer na contorna do parquenon estarían suxeitos á devandita 
catalogación, pero sí son igualmente obxecto de conservación, preservación e mantemento nun 
estado de conservación favorable. 
Especies vulnerables: 
Dentro dos anfibios está a ra  patilarga, a  ra Hyla molleri), e a Ra  temporaria presentes na zona do 
Vial 01 onde se evidencia os  encharcamientos permanentes das zonas húmedas tipo e nas 
inmediacións do Regueiro Forche. 
Unha gran parte das especies de aves están incluídas dentro da listaxe de especies protexidas en 
réxime de protección especial segundo o Real Decreto 139/2011, de 4  defebrero, para o 
desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo 
Español de Especies Ameazadas. Inventariouse a potencial presenza do  aguilucho  cenizo (Circus  
pygargus), catalogado como vulnerable no catálogo nacional e no galego de especies ameazadas. A 
presenza do desmán ibérico (Galemys  pyrenaicus), incluída no catálogo nacional de especies 
ameazadas. 
En canto aos morcegos según o Catálogo Gallego: o Morcego grande de ferradura ( Rhinolophus 
ferrumequinum) e o Morcego pequeno de ferradura ( Rhinolophus  hipposideros), que están 
presentes na zona. 
O réptil Iberolacerta  montícola. 
Impacto paisaxístico moi severo. 
Os núcleos de poboación máis próximos son Xinzo dá Costa con 58 habitantes, Santirso con 46, 
Calveliño  do Monte que segundo datos do INE en 2019 non ten habitantes censados, e o Castro 
de Escuadro con 30 habitantes, todos eles no municipio de Maceda. En Montederramo, as 
poboacións máis próximas son A  Xestosa con 10 habitantes,  Verducedo con 25 habitantes e 
Fontedoso con 6 habitantes. Estas localidades localízanse formando un arco norte e sur a 
aproximadamente 2,5 km fóra de  Calveliño  do Monte situado a 1 km do parque eólico. 
O núcleo principal máis próximo é Maceda (San Pedro), con 1.834 habitantes, que concentra as 
dotacións de servizos a administrativas da zona, quedando a capital provincial a 25 km. 
FRAXILIDADE DA PAISAXE. Afección moi severa e incompatible. 

Falla de avaliación conxunta, global 
e sumativa do conxunto dos parques 
eólicos presentes na zona. 
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Enténdese por Fraxilidade da Paisaxe a susceptibilidade ao cambio cando se desenvolve un uso 
sobre el. É o grao de deterioración que sofre o paisaxe ente as actuacións realizadas, e cuxo 
coñecemento previo é fundamental para definir as medidas preventivas e correctoras, así como 
o establecemento de alternativas. 
Outros núcleos de poboación afectados pola conca visual son os situados na depresión de Maceda, 
Os núcleos máis próximos: Castro de Escuadro, Santirso ou A Teixeira, sitúanse en zonas 
montañosas, polo que o alcance da conca visual, a pesar da distancia, queda condicionado 
pola orografía e a vexetación. 
A principal vía de comunicación, a autovía A-52, localízase a máis de 20 km, así como a Vía 
da Prata (Camiño de Santiago). 
Gran afección visual ao Mosteiro de Santa María de Montederramo 
A conca visual permite analizar a afección visual sobre as Áreas de Especial Interese Paisaxístico 
(AEIP) presentes no radio de 15 km establecido para a análise visual. A Serra de San Mamede, 
Serra dá  Queixa, Altos  do  Simeón e Serra  do  Fial dás  Corzas, con cotas que alcanzan os 1.700  
m. 
Dentro da área de estudo, os elementos máis sensibles, desde o punto de vista da paisaxe, son 
as Áreas de Especial Interese  Paisajísitco ( AEIP) definidas pola Lei 7/2008 de protección da 
paisaxe de Galicia. A  AEIP máis próxima é o “Alto de San Mamede- Bidueiral de Montederramo” 
a unha distancia de 2,4 km do AE3 cara ao sueste, do mesmo xeito que a  AEIP “Río  Edreira e  
Queixa”, no val contiguo o Alto de San Mamede. 
Outras  AEIP localizadas dentro do alcance da conca visual son a  AEIP e BIC “Castelo de Maceda” 
localizado no acceso á vila desde Ourense, a aproximadamente 10 km do parque eólico.  
É de especial relevancia o  AEIP “Mosteiro de Santa María de Montederramo” declarado BIC e 
localizado a 4,04 km do AE3. A afección ao monumento é moi elevada se temos en conta que na 
entorna hai outros 11 parques eólicos entre os proxectados e os que están en execución, aos que 
hai que engadir os impactos das subestacións, das liñas de alta e media tensión, cableado, 
estradas, camiños….etc. Este efecto non foi obxecto de avaliación por parte da promotora. 
A suma de todas estas infraestruturas produce feísmo paisaxístico, fragmenta o territorio e dá 
lugar a perda severa de hábitats. 
 
A serra de San Mamede forma xunto coa serra de  Queixa, a serra  do  Fial dás  Corzas e as 
montañas de  Invernadeiro, o espazo natural máis completo de alta montaña galega, ou gran 
macizo ourensán. 
 
Vexetación 
Na cara este a vexetación é típica dun clima continental de alta montaña, a chamada rexión  
eurosiberiana galega. Atópase vexetación de monte baixo.  Doutra banda, dirixindo a mirada 
cara ao oeste, baixando ao val de Maceda, aparecen os carballos, castiñeiros e bidueiros. 
 
Reserva Natural 
Esta é unha área protexida coa clasificación de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), da rede 
Natura 2000 e en proceso de cualificación como parque natural. 
 
 

 


