
RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Campo das Rosas, sito nos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/05). 

DOG Núm. 41, de 2 de marzo de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS E OUTROS INFRAESTRUTURAS COMPARTIDAS 

Campo das 
Rosas 

Naturgy 
Renovables, 

S.L.U. 

Estrada, Cerdedo-Cotobade e 
Campo Lameiro (Pontevedra) 

 

 
 

Comunidades de montes 
afectadas:  
*CMVMC de Quireza-Montouto 
*CMVMC de San Isidro 
 
Montes veciñais afectados: 
Montouto (Aeroxerador CR-04, 
CR-05 e CR-06), 
• Bouza (Aeroxerador CR-07) 
• Outeiro, Sordo, Lagoa e Devesa 
(Aeroxerador CR-08). 
 

 
 
Distancias aproximadas dos 
Aeroxeradores ás delimitacións 
dos Núcleos:  
CR-01 Insuela - A Estrada 1200 
metros 
CR-02 Tresaldeas - A Estrada 
1600 metros  
CR-03 Insuela - A Estrada 1800 
metros. 
CR-04 Tresaldeas - Cerdedo - 
Cotobade 1100 metros  
CR-05 Caneda -Campo Lameiro 
1500  metros. 
CR-06 Cuiña -Cerdedo - Cotobade 
895 metros. 
CR-07 Cuiña -Cerdedo - Cotobade 
530 metros. 
CR-08 Cuiña -Campo Lameiro 695 
metros. 

 
Encádranse estas instalacións nas 
paraxes denominadas Monte 
Agudo, Outeiro de  Reconto, 
Outeiro  Longo, Alto  do  Cabeirín 
e  Campoverde. 
 

 
Plan urbanístico 
Municipio da Estrada:  

8 aeroxeradores de 3.450 kW de potencia nominal 
unitaria, 138 m de diámetro de rotor e altura da buxa 
de 94 metros, correspondente co modelo Enercon-138 
EP3, ou similar, xunto cos seus correspondentes 
centros de transformación con potencia unitaria de 
4.000 kVA, grupo de conexión Dyn5 e tensión 0,65/30 
kV, situados no seu interior. 
 
– 2 estacións anemométricas, equipadas con torres 
autosoportadas de 94 m de altura, equipadas con 5 
anemómetros a 94, 90, 70, 50 e 30 m e 3 cataventos a 
90, 70 e 80 m. 
 
– 2 liñas soterradas a 30 kV, de interconexión entre os 
centros de transformación dos aeroxeradores ata o 
centro de seccionamento, denominadas Circuíto I (4 
aeroxeradores; CR-01 a CR-04) e Circuíto II (CR-05 a CR-
08). 
 
– Centro de seccionamento do parque eólico Campo 
das Rosas con celas blindadas de interior en 30 kV. 
Cabe destacar que no dito centro de seccionamento se 
enlaza a liña de evacuación de Porto Vidros cunha 
potencia de 10,35 MW. 
 
– Unha liña aerosoterrada de 30 kV, de 1,7 km, que 
parte do centro de seccionamento e finaliza nunha 
nova subestación elevadora 220/30 kV Quireza, que se 
divide en tres tramos: 
 
• Liña soterrada entre centro de seccionamento e o 
apoio nº 1 de paso aerosoterrada de 79 m. 
 
• Liña aérea entre os apoios nº 1 e nº 8 de paso 
aerosoterrada de 1.363 m. 
 
• Liña soterrada entre o apoio nº 8 de paso 
aerosoterrada e subestación elevadora 220/30 kV de 
418 m. 
 
– Subestación elevadora 220/30 kV Quireza, verterá á 
rede a enerxía xerada polos parques eólicos Campo das 
Rosas e Porto Vidros. Será convencional de exterior en 
220 kV e blindada de interior con illamento en 
hexafluoruro de xofre (SF6) en 30 kV. O sistema de 220 
kV estará constituído por unha posición de liña-
transformador, un transformador de potencia 220/30 
kV. O sistema de 30 kV estará constituído por dúas 
posicións de liña, unha posición de transformador de 

Impacto severo sobre os recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco 
da Auga (DMA). 
Na zona Norte do parque, na conca do río  Umía, discorren varios arroios, de 
Sur a Norte, cara ao río Umia, destacando o Rego de Souto e o Barranco de  
Toxeira.  
Na zona Sur do parque, na conca do río Lérez, a presenza de cursos hídricos 
é maior e non se trata de leitos temporais como indica a promotora. 
O acceso principal do parque atravesa 6 arroios: Rego Marco de  Aceas, 
Regueiro de Albinos, Rego  Pedra de  Forno, Rego sen  nome, Rego Os Picos 
de  Aguillon, e Rego de Ponche  Faeosa. 
As masas de auga definidas máis próximas corresponden ao Rego de  Soulo, 
situado a 286  m ao oeste do aeroxerador  CR-01, Barranco de  Insuela a 120  
m ao oeste do aeroxerador  CR-02 e Barranco de  Fervenza a 140  m ao 
noroeste do aeroxerador  CR-04. É de destacar así mesmo a presenza de 
lagos de montaña, presentes ao Sur do aeroxerador  CR-03 e ao Suroeste do 
aeroxerador  CR-07. 
Na zona sur do parque, no seu acceso principal, crúzanse arroios cuxa 
avaliación parece ignorada pola promotora, pese a afección do proxecto 
sobre estes. 
Afección severa ás lagoas de montaña e a brañas e brañais: 
O feito de que existan lagoas de montaña fai necesaria a elaboración dun 
estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico, xa que as inmensas  remociones de 
terra que levan a cabo na execución das plataformas eólicas e execución dos 
camiños poden dar lugar á ruptura de acuíferos e mesmo alterar as 
vertentes dos cursos de auga e afectar á conca  hidrográfica. 
O aeroxerador  CR-02 puidese afectar a un leito de auga. 
Afección severa a Hábitats prioritarios e de interés comunitario: 
En canto aos hábitats de interese comunitario asociados na zona dos 
aeroxeradores, é moi abundante o  HIC 4030  Brezais secos europeos e o  
HIC 4090  Brezais Mediterráneos endémicos con  Aliaga, identificable pola 
presenza de diferentes tipos de  ericáceas e leguminosas. 
Tamén é moi abundante o hábitat de interese comunitario prioritario  HIC 
4020*  Brezales húmidos atlánticos de zona tépedas de Erica  ciliaris e Erica  
tetralix. Os aeroxeradores CR-01,  CR-03,  CR-06 e  CR-07 sitúanse sobre este 
hábitat. 
HIC 9230 (Robledais galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  
pyrenaica) Na zona afectada polo acceso dominan os carballos, 
correspondendo na maior parte dos casos a exemplares novos, de 30 a 40 
anos en bo estado de conservación. 
Afección severa á avifauna:  
A fauna das lagoas de montaña citadas non foi avaliada pola promotora 
pese a importancia pese á importancia da avifauna presente. As ribeiras e 
zonas  encharcadizas constitúen un hábitat idóneo para anfibios, algúns dos 
cales se atopan catalogados como vulnerables. Poden aparecer especies 
como píntega común (Píntega píntega), Ra  temporaria, Ra ibérica ou 
píntega rabilarga (Chioglossa  lusitanica). Tamén poden aparecer réptiles 
como  culebra  viperina (Natrix maura). En referencia ás aves, algunhas 
especies típicas deste ecosistema que poderían darse na zona son 
lavandeira  cascadeña (Motacilla  cinérea) ou merlo acuático (Cinclus  

– Centro de seccionamento do parque 
eólico Campo das Rosas con celas 
blindadas de interior en 30 kV. Cabe 
destacar que no dito centro de 
seccionamento se enlaza a liña de 
evacuación de Porto Vidros cunha 
potencia de 10,35 MW. 
 
 
– Subestación elevadora 220/30 kV 
Quireza, verterá á rede a enerxía 
xerada polos parques eólicos Campo 
das Rosas e Porto Vidros. 
 

 
Proxectos eólicos en tramitación  na  
entorna: 
As  Penizas 4.314 metros. 
Cabanelas 4.165 metros. 
Monte Arca - PO-11 5.440 
Pico  Turiñán 1.880 metros. 
Porto  Vidros 4.711 metros. 
Touriñán III-2 3.359 metros. 
A distancia entre o  P.E. Campo dás 
Rosas e o  P.E. en tramitación máis 
próximo (Pico  Turiñán), é de 1.880 m., 
sendo superior a 3,3 Km. no resto dos 
casos, polo que deben estudarse os 
impactos sinérxicos, sumativos, globais e 
acumulados das infraestruturas dos 
parques da entorna, incluidas as Set e as 
liñas de evacuación e demais 
infraestruturas asociadas. 
Ao anterior hai que engadir outras 
infraestruturas como as estradas e 
camiños que fragmentan o territorio e 
supoñen a perda de biodiversidade. Ao 
mesmo tempo todas estas 
infraestruturas eólicas fragmentan a 
paisaxe e incrementan a fraxilidade 
visual. 



os terreos para avaliar están 
catalogados como Chan 
Rústico de Espazos Naturais. 
Entre os usos permitidos para 
ambos os tipos de chan, non se 
atopa 
o uso previsto para este 
proxecto. No ámbito deste 
municipio atópanse as 
infraestruturas dos 
aeroxeradores  CR-01,  CR-02 e  
CR-03. 
Municipio de Cerdedo:  
os terreos para avaliar están 
catalogados como Chan 
Rústico de Protección Forestal e 
Chan Rústico de Protección de 
Augas. Nos dous casos o uso 
previsto 
para este proxecto atópase 
permitido. As infraestruturas 
incluídas no ámbito deste 
municipio 
son as correspondentes aos 
aeroxeradores  CR-04,  CR-06 e  
CR-07 así como a liña de 
evacuación. 
Municipio de Campo Lameiro:  
os terreos para avaliar están 
catalogados como Chan Non 
Urbanizable Común. Na 
ordenanza reguladora destes 
terreos, o uso previsto para este 
proxecto non se atopa permitido 
estando incluídas neste ámbito 
as infraestruturas 
correspondentes aos 
aeroxeradores  CR-05 e  CR-08. 

potencia e unha posición de servizos auxiliares con 
medida. 
 
A posición de liña-transformador de 220 kV estará 
equipada coa seguinte aparellaxe: un interruptor 
automático tripolar, un seccionador tripolar xiratorio 
con coitelas de posta a terra, tres transformadores de 
intensidade, tres transformadores de tensión 
indutivos, seis autoválvulas-pararraios e un armario de 
protección de liña e transformador. 
 
A transformación levarase a cabo mediante un 
transformador trifásico de illamento en aceite de 70 
MVA, 220/30 kV. 
 
O sistema de 30 kV estará composto por: dúas celas de 
liña, unha cela de secundario de transformador e unha 
cela de servizos auxiliares con medida e os seus 
correspondentes dispositivos de proteccións e medida 
(no interior) e unha reactancia de posta á terra, en 
baño de aceite, de 500 A 30 seg, conectado no lado de 
baixa do transformador de potencia 220/30 kV-70 
MVA, tres autoválvulas e un seccionador tripolar sen 
coitela de posta á terra (á intemperie) 
 
– Liña aérea 220 kV de 77,6 m, que parte da posición a 
220 kV da SET 220/30 kV Quireza e finaliza no apoio nº 
1 da LAT 220 kV Tibo-Pico Touriñán. Esta liña, en unión 
á que se atopa en proceso de tramitación, dará lugar á 
LAT 220 kV SET-Quireza-Tibo. 
 
Os aeroxeradores instalaranse en tres aliñacións: 
• Primeira aliñación: situada na zona norte do parque 
eólico, constituída  espacialmente por catro 
aeroxeradores ( CR-01,  CR-02,  CR-03 e  CR-04) en 
dirección  N- S que ocupan 
aproximadamente 1.400  m de lonxitude por 140  m de 
ancho e sitúanse nos termos 
municipais da Estrada e Cerdedo – Cotobade. 
• Segunda Aliñación: situada na zona sur do parque 
eólico, constituída  espacialmente por tres 
aeroxeradores ( CR-06,  CR-07 e  CR-08) en dirección  
N- S que ocupan 
aproximadamente 1.100  m de lonxitude por 140  m de 
ancho e sitúanse os termos 
municipais de Campo Lameiro e Cerdedo – Cotobade. 
• Terceira aliñación: situada na zona sur do parque 
eólico, constituída  espacialmente por un 
único aeroxerador ( CR-05) que ocupa 140  m de ancho 
e sitúase no termo 
municipal de Campo Lameiro. 
O edificio de control e centro de  seccionamiento 
localízanse no termo municipal de Cerdedo--Cotobade 
ocupando unha superficie en planta de 988  m2. 

cinclus). No que respecta aos  quirópteros, son importantes a contorna dos 
ríos e outras masas de auga en xeral. Aspecto non avaliado pola promotora. 
Entre as rapaces  esteparias sinalar o  Circus  pygargus que pode  nidificar 
nas manchas de matogueira.  
Outro aspecto para destacar en canto aos mamíferos nesta contorna é a 
presenza de cabalos en condicións de  semilibertade, que teñen unha 
importancia notable a nivel sociocultural (festas Rapa dá  Bestas en  
Sabucedo). Así mesmo detectouse a depredación do lobo sobre os poldros 
dos cabalos, conlevando os restos  cadavéricos un efecto chamada para 
rapaces  carroñeras (especialmente voitres). A presencia periódica de néboa 
espesa incrementa o risco de colisión das aves. 
Espazos Naturais Protexidos 
ZEPVN “Río Lérez” 4,3 km ao Suroeste do Aeroxerador  CR-08 
ZEC “Río Lérez” 4,3 km ao Suroeste do Aeroxerador  CR-08 
Afección ao patrimonio cultural: 
Patrimonio inmaterial: sen avaliar. 
17 xacementos arqueolóxicos: 
•  GA36011003 Castro de  Abaixo 
•  GA36011005 Castro de Arriba 
•  GA36011014 Mámoa 1 de  Mamoalba 
•  GA36011015 Mámoa 2 de  Mamoalba 
•  GA36011016 Mámoa 3 de  Mamoalba 
•  GA36011017 Mámoa 4 de  Mamoalba 
•  GA36 •  GA36011018 Mámoa 5 de  Mamoalba 
•  GA36011031 Mámoa 1 de Pena Redonda 
•  GA36011032 Mámoa 2 de Pena Redonda 
•  GA36011047 Mámoa 1  do Marco  do Feal 
•  GA36011048 Mámoa 2  do Marco  do Feal 
•  GA36011049 Mámoa 3  do Marco  do Feal 
•  GA36011050 Mámoa 4  do Marco  do Feal 
•  GA36017155 Mámoa 1 dá Espiñeira 
•  GA36017156 Mámoa 2 dá Espiñeira 
•  GA36017236 Mámoa 3 dá Espiñeira 
•  GA36011075 Mámoa 3 de Pena Redonda 
• Marco dá Portela 
•  Chozo de  Pedra  Longa 
Afección paisaxística severa: 
O parque eólico Campo dás Rosas atópase situado na contorna da liña de 
divisoria entre as concas de Lérez e Umia. A presenza de láminas de auga 
nunha paisaxe constitúe un elemento de indubidable valor paisaxístico. Na 
área de afectación do proxecto existen lagoas e lagos de montaña de 
indudable valor paisaxísto e por suposto ambiental. 
Na área de afección do parque, ao Suroeste da mesma, sitúase o espazo 
Rede Natura 2000  ZEC “Río Lérez”, catalogado ademais como  ZEPVN. A 
catalogación da zona como ZEC e  ZEPVN implica a existencia duns valores 
paisaxísticos intrínsecos que deben ser tidos en conta á hora de valorar a 
calidade da paisaxe. Non se tivo en conta a presenza doutros parques 
eólicos na entorna, tanto os xa executados como os que están en 
tramitación. A estes parques hai que engadirlle as liñas de media e alta 
tensión e demais infraestruturas asociadas. Tamen hai que ter en conta a 
suma de novos viais. Todo elo contribuirá á fragmentación dos hábitats, a 
fragmentación dás paisaxes e á perda da biodiversidade. 
 

 


