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

de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do Parque Eólico Maxal, situado nos concellos de 

Rodeiro (Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo) e promovido por Galenergy, S.L. (expediente IN408A/2019/40). DOG Núm. 44 do 5 de marzo de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS E OUTROS OUTRAS INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS AO 
PARQUE E NON AVALIADAS 

Parque 
Eólico Maxal. 

Galenergy, 
S.L. 
 
 
 

Rodeiro (Pontevedra), Antas 
de Ulla e Taboada (Lugo) 
 

 
Paraxes afectadas: Monte  do 
Salto, Monte 
Rego dá Costa, e  Cantelle 
onde a cota media rolda o 830 
m. A cota máis elevada 
atópase 
 en Monte  do Salto con 897 
m. 
 

 
Afección severa aos núcleos 
de poboación e ao benestar 
dás familias que habitan 
neles. Non se avalía o posible 
éxodo poboacional derivado 
de vivir tan preto dos 
aeroxeradores. 
Ao norte: 
- Santa Cristina: 1.080 m do 
aeroxerador MX02 
- Castro, a una distancia 
aproximada de 1.130 m del 
aerogenerador MX02 
- Lebescende: 1.159 m do 
aeroxerador MX02 
- Cibreiro: 530 m do 
aeroxerador MX04 
- Faílde: 520 m do 
aeroxerador MX05 
- Cantelle: 590 m do 
aeroxerador MX06 
- Maxal: 600 m do 
aeroxerador MX09 
- Abelairas: 1.070 m do 
aeroxerador MX09 
Ao leste: 
- San Mamede: 1.080 m do 
aeroxerador MX02 
- Agüela: 1.290 m do 
aeroxerador MX02 

– 9 aeroxeradores modelo 
Siemens Gamesa SG 4.5-145 de 
4.500 kW de potencia nominal 
unitaria cunha altura de buxeiro 
de 127,5 metros e cun diámetro 
de rotor de 145 metros. 
 
– 9 centros de transformación, 
instalados unitariamente no 
interior da góndola de cada 
aeroxerador, formados por 
transformadores de 5.500 kVA de 
potencia nominal e relación de 
transformación 0,69/30 kV, celas 
de 30 kV e os correspondentes 
equipos de protección, 
telemando e demais elementos 
auxiliares. 
 
– Rede subterránea a 30 kV, con 
condutor tipo HEPRZ1 18/30 kV 
Al + H16/25, para a evacuación 
da enerxía xerada e 
interconexión entre os centros 
de transformación 0,69/30 kV e a 
subestación transformadora 
30/132 kV. 
 
– Subestación transformadora 
30/132 kV, con edificio de 
control, transformador de 
potencia trifásico de 45/50 MVA 
ONAN/ONAF, transformador de 
servizos auxiliares de 100 kVA de 
potencia nominal e relación de 
transformación 30/0,4 kV, 
equipos de seccionamento, 
medida, protección, telemando e 
demais elementos auxiliares. 
 
– Rede de terras xeral con 
condutor Cu-50 mm². 
 
– Torre meteorolóxica de 127,5 
m de altura. 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá Auga (DMA). 
Ausencia dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que garanta a non afección aos acuíferos e a 
calidade das masas de auga. 
O Parque eólico  Maxal atópase entre a Demarcación  Hidrográfica Galicia- Costa e a 
Confederación  Hidrográfica Miño Sil. 
Galicia Costa Rego  do  Turubelo ES.014. NR.244.037.12.00 
Galicia Costa Río de Santa Mariña  ou Achacan  ou  Pequeno ES.014. NR.244.037.10.00 
Galicia Costa Río Ulla ES.014. NR.244.000.02.01 
Galicia Costa Río Arnego ES.014. NR.244.037.02.00 
Galicia Costa Río Ulla ES.014. NR.244.000.01.00 
Galicia Costa Río  Pequeno  ou de San Martiño ES.014. NR.244.009.01.00 
Galicia Costa Rego de  Vidueiros ES.014. NR.244.037.16.00 
Galicia Costa Río dá Sara  ou dá  Raposa ES.014. NR.244.037.14.00 
Miño Sil Miño en presa de Belesar 161-14 
Galicia Costa Rego  do  Turubelo ES.014. NR.244.037.12.00 
Galicia Costa Río de Santa Mariña  ou 
Achacan  ou  Pequeno ES.014. NR.244.037.10.00 
Galicia Costa Río Ulla ES.014. NR.244.000.02.01 
Galicia Costa Río Arnego ES.014. NR.244.037.02.00 
Galicia Costa Río Ulla ES.014. NR.244.000.01.00 
Galicia Costa Río  Pequeno  ou de San Martiño ES.014. NR.244.009.01.00 
Galicia Costa Rego de  Vidueiros ES.014. NR.244.037.16.00 
Galicia Costa Río dá Sara  ou dá  Raposa ES.014. NR.244.037.14.00 
Miño Sil Miño en presa de Belesar 161-14 
A construción de viais AFECTARÁ á rede fluvial xa que o vial de acceso ao aeroxerador 4 cruza cun 
tributario do  rego Covas, o vial de acceso ao aeroxerador 6 localízase na zona de policía dun 
tributario do Rego de  Cantelle e o vial de acceso ao aeroxerador 2 cruza o  DPH do Rego dás  
Veigas ademais da propia execución dos viais as súas cunetas. 
A construción das gabias AFECTARÁ o ámbito do  DPH do Rego  Saborín, Rego Seixido e á zona de 
policía do  rego  Alemparte e o seu tributario, así como á zona de policía do Rego  Cantelle e o seu 
tributario e a un tributario do Rego Covas. 
As escavacións,  explanaciones e cimentacións AFECTARÁN ao Rego  Cantelle e o seu tributario ao 
localizarse as plataformas do aeroxerador 6 e a SET nas súas zonas de Policía polo que o impacto 
considérase MOI SEVERO. AO QUE HAI QUE ENGADIR QUE NON SE GARANTE A INTEGRIDADE 
DOS ACUÍFEROS NEN A CALIDADE DAS MASAS SUSPERFICIAIS E SUBTERRÁNEAS. 
Afección  severa á Hábitats protexidos pola Directiva 92/43/CEE e non avaliados pola 
promotora. 
Afloramientos rochosos e brezais secos  
Aforamientos rochosos  
Brezais húmidos  
Brezais húmidos e formacións turbosas  
Brezais húmidos e pasteiros  
Brezais húmidos, pasteiros e substratos Turbosos  
Brezais secos  
Formacións boscosas 

Indica a promotora: 
“É importante  ter en  conta que  dende a 
subestación  do parque eólico  sairá a  linea 
de evacuación de  enerxía  do parque eólico 
que será  obxecto  dun  proxecto específico e 
independente  do parque eólico. 
Solución para a evacuación conxunta do 
parque eólico: 
A evacuación da enerxía producida pola 
instalación non é obxecto deste proxecto, 
pero a liña de evacuación que se proxecta 
incorporará  enerxía producida por outra 
instalación eólica”. 
 
Pois ben, isto non é así. A avaliación 
ambiental debe abranguer á totalidade das 
infraestruturas do parque incluida á liña de 
evacuación. 
 
Por outra banda, se a liña de evacuación vai 
incorporar a enerxía producida por outra 
instalación eólica cómpre que a cidadanía o 
saiba, xa que non se indica cal vai a ser, e 
sometela tamén a avaliación ambiental. 
 
Non o realizar sería unha vulneración da lei 
ao substraer dá participación pública dá 
avaliación ambiental a totalidade das 
infraestruturas non só xa do parque eólico 
senón tamén das presentes no territorio, xa 
que logo estas deben ser obxecto de 
avalación ambiental global, sumativa e 
acumulada dos impactos ambientais. 
Ademais este proxecto independente de 
evacuación dá enerxía de varios parques 
tampouco sabemos en que fase da 
tramitación administrativa se atopa. 
 
FALLA DE AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS GLOBAIS, SUMATIVOS E 
ACUMULADOS DOS PARQUES EÓLICOS DA 
ENTORNA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
COMO LIÑAS DE EVACUACIÓN, ESTRADAS, 
CAMIÑOS, VIAIS… 
Parques eólicos na contorna 15 km do 

 
Montes 
Veciñais en 
Man 
Común ( 
CMVMC): 
Costa  do  
Cibreiro 
Antas de 
Ulla Lugo-
Sarria  
Agüela 
Antas de 
Ulla Antas 
de Ulla 
 

 
O parque 
eólico 
sitúase 
 na zona 2 
de risco 
sísmico. 
Segundo 
o Plan 
Especial 
fronte ao 
Risco 
Sísmico en 
Galicia 
( SISMIGAL), 
que non 
está 
actualizado. 



- Alemparte: 990 m do 
aeroxerador MX05 
- Saborín: 930 m do 
aeroxerador MX06 
- A Baiuca: 590 m do 
aeroxerador MX06 
- A Gaiola: 1.470 m do 
aeroxerador MX09 
Ao sur: 
- Casares: 890 m do 
aeroxerador MX01 
- A Granxa: 1.430 m do 
aeroxerador MX01 
- O Couto: 1.720 m do 
aeroxerador MX01 
- Espasante: 550 m do 
aeroxerador MX03 
- Calque: 760 m do 
aeroxerador MX03 
- Areán: 695 m do 
aeroxerador MX05 
- Fornas: 1020 m do 
aeroxerador MX05 
- Vilela: 590 m do aeroxerador 
MX06 
- Bouzoa: 1.170 m do 
aeroxerador MX08 
- Saborín: 568 m do 
aeroxerador MX08 
Al oeste 
- Casardixo: 2.150 m do 
aeroxerador MX01 
- A Somoza: 1.330 m do 
aeroxerador MX02 
- Mamoelas: 1.110 m do 
aeroxerador MX05 
- Bagarelas: 575 m do 
aeroxerador MX06 
- Cantelle: 880 m do 
aeroxerador MX07 

Impacto severo sobre o 
patrimonio cultural: 
Indicio de Puza: Un camiño, vial 
do parque eólico Monte Cabeza, 
que pode chegar a usarse, sitúase 
xunto ao elemento. 
Mámoas da Revolta de Vales 
(GA36047065, GA36047144): 
Una estrada que pode usarse 
polos vehículos de obra sitúase a 
escasos metros ao sur do lugar 
onde se ubicaría o primeiro dos 
túmulos.  
Castro Pequeno (GA36047013):  
o altísimo potencial arqueolóxico 
desta zona, unido a existencia de 
varios camiños na zona chan 
existente entre os dous castros, 
que poden chegar a usarse como 
accesos durante as obras. 
Castro da Pena Grande 
(GA27003088): As obras máis 
próximas correspóndense coa 
plataforma do aeroxenerador 1, 
proxectadas a escasos metros. 
Cruceiro de Salto: Situado nun 
cruce de estradas que pode 
usarse polos vehículos de obra 
e a uns 12 metros ao leste do 
elemento proxéctase a gabia de 
cableado.  
Castro de Pena Escachelada 
(GA27003010): As obras máis 
próximas, correspondentes á 
construción do aroxenerador 4, 
quedan situadas a escasos 
metros ao norte do xacemento. 
Indicio do Cotiño, RE36047009: 
A gabia de cableado que une a 
subestación co sector 
sueste do parque pasa a uns 80 
metros ao sur. A torre 
meteorolóxica vai situarse 
a uns 90 metros ao sur.  
Túmulo da Carpaceira, 
GA36047179: As obras de 
construción do aeroxenerador 5 
están proxectadas escasos 
metros ao nor - noroeste do 
túmulo. A gabia de cableado e o 
vial deacceso deséñanse a uns 
160 metros ao noroeste do 
xacemento.  

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 aprotexer 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). 
Afección severa e incompatible 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 
O agrupamento de parques eólicos nun mesmo espazo multiplica os seus efectos negativos sobre 
aves e quirópteros ao afectar a unha maior superficie de hábitat propicio para as especies. A perda 
de biodiversidade é evidente. 
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 
O impacto sobre a fauna é severo e incompatible. 
Afección moi severa á Paisaxe: 

parque eólico  Maxal que afecta a Rodeiro 
(Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo) 
PE ESPADA – 7 aeroxeradores 
PE  BÁTEGA – 5 aeroxeradores 
PE SERRA  DO FARO  AMPLIACION II – 6 
aeroxeradores 
PE AS  LÚAS– 7 aeroxeradores 
PE AS SEIXAS – 3 aeroxeradores 
PE MONTE  DO OUTEIRO – 6 aeroxeradores 
PE  ALBORIN – 3 aeroxeradores 
PE CARBALLEDA – 5 aeroxeradores 
PE CHANTADA – 30 aeroxeradores 
PE  ESTIVADA – 8 aeroxeradores 
PE  FARELO – 18 aeroxeradores 
PE  FARELO II – 1 aeroxeradores 
PE MONTE CABEZA – 23 aeroxeradores 
PE  ORREA – 10 aeroxeradores 
PE PENAS GRANDES – 9 aeroxeradores 
PE  PES AGOLADA – 1 aeroxeradores 
PE  PES MONTERROSO – 1 aeroxeradores 
PE  PESCOSO – 6 aeroxeradores 
PE PRADO LANUXE– 3 aeroxeradores 
PE SAN CRISTÓBAL – 15 aeroxeradores 
PE SERRA  DO  FARELO – 6 aeroxeradores 
PE  SUIME – 8 aeroxeradores 
PE  TENZAS  DO AIRE – 4 aeroxeradores 
PE  TURUBELO – 5 aeroxeradores 
PE  VACALOURA – 9 aeroxeradores 
PE  ZAMORRA – 4 aeroxeradores 
 
*IMPACTO VISUAL E AFECCIÓN 
PAISAXÍSTICA INASUMIBLE NA ZONA 
CENTRAL DÁ  CORDILLEIRA DORSAL  
GALEGA E INCOMPATIBLE CON MÁIS 
INFRAESTRUTURAS EÓLICAS 
 
*FRAGMENTACIÓN MOI SEVERA DO 
TERRITORIO, DÁ PAISAXE, DOS HÁBITATS E 
PERDA DE BIODIVERSIDADE 



Túmulo da Chousa, 
GA36047180: A gabia de 
cableado está proxectada a uns 
70 metros ao 
norte do túmulo utilizando un 
camiño existente. A distancia das 
obras co xacemento 
lévanos a considerar o impacto 
como moi severo. 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL: SIN AVALIAR 
Espazos Naturais Protexidos: 
Nas proximidades ao Parque 
Eólico localízanse varias Zonas de 
Especial 
Conservación ( ZEC) Monte Faro 
(código ES1120008) localizado a 
2,8 km da 
poligonal do Parque Eólico 
declarada como tal polo 
DECRETO 37/2014, do 27 de 
marzo, 
polo que se declaran zonas 
especiais de conservación os 
lugares de importancia 
comunitaria de Galicia e 
apróbase o Plan director da Rede 
Natura 
2000 de Galicia. 
E os humidais protexidos pola 
Xunta de Galicia como son A 
Charca (1140102) e 
Lamas (1140101). 
 

A afección visual de todos os parques eólicos, infraestruturas asociadas e liñas de evacuación é 
moi severa na zona central dá  Cordilleira Dorsal  Galega,  nun sector formado por  unha serie de 
alturas de aspecto redondeado que se  estenden, a modo de ponche de unión, entre os montes  
do Farelo e  do Faro, formando parte dá Serra  do Faro. 
Ao norte dá  poligonal  temos o Monte de Salto,  cunha  altitude máxima que  rolda vos 900 
metros,  onde localízanse  dous  impoñentes castros, en dirección  sueste  atopamos a Serra de  
Cantelle, en  cuxa cota máxima  tamén está  aproveitada por un recinto defensivo, ou monumental 
castro de  Cantelle. Entre o relevo encaixados fórmanse unha complexa rede de pequenos cursos, 
como os regos do Couto, de Maxal, de Alemparte, o das Veigas ou o de Casares, que se van 
xuntando e sumando caudais por toda a zona ata rematar, a través de afluentes como o Arnego 
ou o Fadal no río Ulla. 
Dentro da contorna de 15 km identificáronse: 
- 217 Lugares de Especial Interese Paisaxístico 
- 7 Áreas de Especial Interese Paisaxístico: 
 AEIP_03_13 – Monte Faro 
AEIP_05_01 – Río Miño 
AEIP_05_03 –  Canóns  do Río Miño 
AEIP_07_17 – Castelo  do  Pambre 
AEIP_07_20 –  Sobreirais  do Arnego 
_07_21 – Alto Ulla 
AEIP_07_22 – Montes dá  Vacaloura 
- 14 Itinerarios-Carreiros-Camiños, entre os cales se localizan tramos do Camiño de Santiago 
(Camiño de  Inverno e  Camiño Francés). 
Dentro da contorna de 15 km identificáronse: 
• 217 Lugares de Especial Interese Paisaxístico 
• 7 Áreas de Especial Interese Paisaxístico 
• 14 Itinerarios-Carreiros-Camiños, entre os cales se localizan tramos do Camiño de Santiago ( 
Camiño de  Inverno e  Camiño Francés). 
Gran impacto visual en: 
Capela dá  Virxe de Guadalupe 
Mosteiro e  Igrexa de San Salvador de Asma 
Xacementos arqueolóxicos situados na poligonal e sobre os que o impacto paisaxístico do 
conxunto dos parques da entorna  é moi severo e polo que non pode acrecentarse. 
• Mámoa do Campo da Gurgulla , GA27003003. 
• Mámoa de Cibreiro, GA27003018. 
• Marco da Mámoa, GA27003086. 
• Medorra do Alto do Corno 1, GA27060030. 
• Medorra do Alto do Corno 2, GA27060031. 
• Medorra do Alto do Corno 3, GA27060032. 
• Medorra do Alto do Corno 4 , GA27060033. 
• Mámoa de Cantelle 1, GA36047005. 
• Mámoa de Cantelle 2 , GA36047090. 
• Mámoa de Cantelle 3, GA36047091. 
• Mámoa de Cantelle 4, GA36047092. 
• Mámoa de Cantelle 5, GA36047093. 
• Mámoa do Coto dos Mouros 1, GA36047011. 
• Mámoa do Coto dos Mouros 2 GA36047072. 
• Monte da Laxe, GA36047071. 
• Mámoa 2 do Monte da Laxe GA36047077. 
• Mámoa do Monte dos Marxos, GA36047073. 
• Mámoa 2 do Monte dos Marxos, GA36047078. 
• Mámoa 3 do Monte dos Marxos, GA36047079. 
• Mámoa 4 de Monte dos Marxos , GA36047156. 



• Petróglifos do Monte da Gurgulla, GA27003052. 
• Petróglifos do Campo da Uz, estación 2 GA27003075. 
• Petróglifos do Campo da Uz, estación 3, GA27003076. 
• Petróglifos do Campo da Uz, estación 4, GA27003077. 
• Petróglifos do Campo da Uz 3, estación 5, GA27003057. 
• Petróglifos do Campo da Uz, estación 6, GA27003078. 
• O Castro da Somoza, GA27003001. 
• O Castro de Cantelle, GA36047004. 
• Castro de Melide/O Castrillón, GA36047016. 
• Porteleiro, GA36047066. 
8.1.2- Elementos histórico-artísiticos situados na poligonal 
• Casa do Fidalgo con escudo en San Mamede de Agüela . 
• Igrexa parroquial de Santa Cristina de Areas. 
• Cruceiro preto da Igrexa en Santa Cristina de Areas. 
• Igrexa parroquial de San Miguel de Cibreiro. 
• Igrexa parroquial de Santo Estevo de O Salto. 
• Cruceiro da Igrexa de Santo Estevo de O Salto . 
• Casa do priorato de Santo Estevo de O Salto. 
• Casa de Vales en Faílde, Santo Estevo de O Salto. 
• Casa do Priorato de A Granxa. 
• Casa de Granxa de Baixo. A Granxa . 
• Casa de Vales de Fornas, en San Salvador de Camba. 
• Casa de Riba en Agrochouso en San Salvador de Camba. 
8.1.2- Elementos Etnográficos situados na poligonal 
• Cruceiro preto da igrexa en Santa Cristina de Areas 
• Cruceiro da Igrexa de Santo Estevo de O Salto 
 

 

 


