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ACORDO do 29 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en 

concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) en relación co proxecto do parque eólico Farrapa II, nos concellos de Abadín e A Pastoriza 

(expediente 066-EOL). DOG Núm. 89, de 12 de maio de 2021. Fin prazo: 24 de xuño de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS AFECCIÓN Á RESERVA DA 
BIOSFERA “TERRAS DO MIÑO” 

Farrapa II Norvento, 
S.L.U. 

Abadín e A 
Pastoriza (Lugo) 

 
Áreas de 

desenvolvemento 
eólico (ADE): A 

Pastoriza e Monte 
Neda. 

 
O parque eólico 
máis próximo ao 

proxecto é o 
Parque  Eolico 

Neda, situado ao 
leste, cuxa  

poligonal coincide 
coa do ADE 

Monte Neda. 
 
 

Xeograficamente, 
o proxecto 

emprázase na 
comarca da Terra 

Chá, preto do 
Monte de Neda 

(796  m), nos 
Montes de 

Campo dous 
Regos (630-730  

m) descendendo 
en altitude 
ata o val de 

Abadín. A zona 
montañosa na 
que se atopa o 
proxecto forma 

parte 
da conca do 

Miño. 

– 5 aeroxeradores de ata 4 MW 
de potencia nominal unitaria, de 
ata 114 m de altura da 
buxa, ata 155 m de diámetro de 
rotor e ata 180 m de punta de pa. 
– 5 centros de transformación de 
ata 5.500 kVA de potencia 
nominal unitaria e relación 
de transformación 0,69/30 kV, 
instalados unitariamente no 
interior da góndola de cada 
aeroxerador, 
co seu correspondente 
equipamento de seccionamento, 
manobra e protección. 
– Rede de media tensión 
soterrada para evacuación de 
enerxía a 30 kV, de interconexión 
entre os centros de 
transformación dos 
aeroxeradores 0,69/30 kV e a 
subestación 
transformadora 30/132 kV, 
composta por dous circuítos con 
condutores tipo RHZ1-OL 
18/30 kV Al de distintas seccións 
(240-400 mm2). 
– Subestación transformadora 
30/132 kV, con edificio de 
control, para evacuación da 
enerxía producida no parque 
eólico, composta por un 
transformador principal 30/132 
kV, 
de 18,75/25 MVA ONAN/ONAF e 
un transformador de servizos 
auxiliares 30/0,4 kV de 
100 kVA cos correspondentes 
equipamentos de control, 
seccionamento, manobra, 

Incompatibilidade do proxecto coa Reserva da Biosfera: 
O proxecto do Parque Eólico  Farrapa II atópase dentro da Reserva da Biosfera “Terras  do 
Miño”. O 7 de novembro de 2002 a UNESCO incluíu “Terras  do Miño” na Rede Mundial de 
Reservas da Biosfera. Terras  do Miño sitúase na provincia de Lugo integrada por vinte e seis 
concellos situados na conca alta do río Miño, o que supón un 39% da extensión da provincia 
lucense (363.669 hectáreas). Trátase dunha Reserva da Biosfera en que o máximo protagonista 
é a auga, destacando a variedade  florística, representada sobre todo polos bosques de ribeira, 
un dos mellores ecosistemas fluviais de Europa, e a fauna asociada a medios acuáticos. 
O proxecto do parque eólico localízase sobre terreos asignados á zona  tampón e de 
transiciónda reserva e con afección sobre a zona núcleo deste espazo protexido. O 
desenvolvemento do proxecto considérase incompatible coa figura de Reserva da Biosfera, xa 
que rompe o equilibrio e a conectividade ecolóxica dos ecosistemas, fragmenta estes e implica 
a perda da biodiversidade. Ademais presenta afección directa a hábitats de turbeiras e 
numerosas lagoas e correntes e acuíferos soterrados. 
Afección severa e incompatible co réxime de humidais da zona do proxecto: 
A propia empresa recoñece a abundancia de lagoas e humidais, de afloramentos e charcas 
naturais e regos que se alimentan de mananciais que van aflorando no terreo. Polo tanto, a 
afección do proxecto eólico aos recursos hídricos é severa e incompatible coa conservación e 
non afección a estes. 
Indica a empresa promotora: “Los datos cartográficos cedidos por la Consellería de Medio 
Ambiente indican que el Parque Eólico Farrapa II no se instala sobre ningún humedal 
inventariado siendo el Quende y el Monseibane los más cercanos, situándose a una distancia 
aproximada del parque eólico, de 0,8 km y 2,8 km respectivamente”. Ademais de ser unha 
contadicción coa realidade física dos terreos afectados é evidente que non se instala sobre 
ningún humidal inventariado porque non Inventario de Humidais de Galicia non existe ningún, 
xa que a día de hoxe non consta ningún como así o recoñeceu o Subdirector de Espazos 
Naturais, Tomás Fernández – Couto Juanas en data de 22/03/2021: “A día de hoxe non hai 
ningunha resolución de inclusión publicada no Diario Oficial de Galicia, polo que non hai 
ningunha zona húmida inscrita no Inventario de Humidais de Galicia”. 
Afección severa e incompatible con Hábitats prioritarios. O proxecto afecta directamente a 
hábitats prioritarios de turbeiras en bo estado de conservación. 
4020 Brezais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris y Erica tetralix Prioritario 
4030 Brezais secos europeos  
7110 Turbeiras altas activas Prioritario 
4030 Ulici europaei-Ericetum cinereae Bellot  
4090 Cytisetum striati  
3260 Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati 
4020 Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae Prioritario  
9120 Ilici-Fagion  
91E0 Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae Prioritario 

17 Estacións eólicas próximas, 
estado, altura e distancia  ao  
proxecto eólico  Farrapa II. 
Cómpre avaliar como se integran 
todas esas estacións nos 
obxectivos da Reserva da 
Biosfera, ao que hai que hai que 
engadir as infraestruras asociadas 
e liñas de evacuación: 
*NEDA  NORVENTO 
Funcionamento 10  Gamesa  G132 
(84-132) 0,6 km 
*EXPERIMENTAL  NED  NORVENTO 
Tramitación 5  Norvento Enerxía 
Distribuída (ata 60-ata 60) 3,5 km 
*ALTO  SEIXAL  ENEL GREEN  
POWER Funcionamento 15  
Gamesa  G87 (78-87) 4,3 km 
*PASTORIZA - RODEIRO  NATURGY 
Funcionamento 14  Gamesa  G132 
(84-132) 4,3 km 
*A  CELAIA DESENVOLVEMENTOS 
EÓLICOS DE LUGO Funcionamento 
32  Neg- Micon  NM 900/52 (49-
52) 6,4 km 
*ACEVEDAL  GREENALIA 
Tramitación 5 Modelo 136 (112-
136) 6,0 km 
*CARBALLAL  GREENALIA 
Tramitación 9 Modelo 136 (112-
136) 7,9 km 
*FARRAPA I – FASE I  ENEL GREEN  
POWER Funcionamento 16  
Gamesa  G87 (78-87) 6,4 km 
*GRAXON  GREENALIA 
Tramitación 6 Modelo 136 (112-
136) 9,6 km 
*MONSEIVANE MODIFICADO 
DESENVOLVEMENTOS EÓLICOS DE 
LUGO Funcionamento 46  Neg- 
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medida 
e protección. 
– Van destensado de 65 m de 
lonxitude en condutor LA-280, de 
conexión entre o pórtico 
da subestación e o apoio 
existente da LAT 132 kV AP nº 35 
LAT Sub. Mondoñedo-Sub. 
Meira/Sub. PE Farrapa I, Neda e 
Farrapa II. 

3110 Lagoas e charcas temporais  
Afección moi severa e incompatible com mantemento nun estado de conservación favorable 
do bosque de riberia polos cruzamentos dos ríos e cauces. 
Afección severa e incompatible coa avifauna: 
Ciconia nigra VU * 
Ciconia ciconia RPE * 
Aegypius monachus VU *. O Cordal de Neda é a súa zona de presencia habitual. 
Circaetus gallicus RPE * 
Circus pygargus VU VU * 
Milvus migrans RPE * 
Gyps fulvus RPE * O Cordal de Neda é a súa zona de presencia habitual. 
Pluvialis apricaria RPE * 
Gallinago gallinago EN* 
Scolopax rusticola VU* 
Caprimulgus europaeus RPE * 
Sylvia undata RPE * 
Pyrrhocorax pyrrhocorax RPE * 
Lanius collurio RPE * 
Protección estrita pola Directiva de Hábitats: 
Chioglossa  lusitánica 
Epidalea  calamita 
Discoglossus  galganoi 
Alytes  obstetricans 
Ra ibérica 
A  Lagartixa de  turbeira ( Zootoca  vivípara): 
As poboacións galegas representan o límite  sudoccidental da súa distribución. Atópase 
frecuentemente en  turbeiras, bordos de arroios e herbais ou matogueiras circundantes, 
praderías húmidas e outras formacións caracterizadas por unha elevada humidade do 
substrato e boa cobertura de vexetación  herbácea e arbustiva. Está vencellada con hábitats 
moi específicos como son os presentes na área do proxecto: as turbeiras. 
Afección severa e incompatible coa conservación nun estado favorable dos recursos hídricos: 
Nas ladeiras dos Montes de Neda nacen numerosos afluentes que alimentan a afluentes do río 
principal  Anllo. Desde o alto de Neda, en Castelo  do  Picouto, os afluentes das contrafortes 
Norte e Oeste desembocan no  rego Grande,  rego dá Freixeira e o  rego dá  Picheira, que á súa 
vez verten ao río  Anllo. 
O río  Anllo é un tributario do río Miño, no curso alto deste e pola marxe dereita; está formado 
pola unión de diversos regatos que conflúen nas proximidades de  Gontán, no concello lucense 
de Abadín. Despois de atravesar ese municipio penetra no de Cospeito, para pasar ao de Castro 
de Rei, onde  desagua no río Miño, á altura do lugar de  Amorín, tras un percorrido de 42 km. 
As diferentes infraestruturas que compoñen o Parque Eólico  Farrapa II sitúanse ao noroeste 
do Monte de Neda, nas ladeiras montañosas que descenden desde Castelo do  Picouto, por 
Campo dos Regos. Os leitos afectados polo proxecto son: 
Rego Grande situado ao norte dos aeroxeradores FAR1, FAR2 e FAR3. Un 
pequeno tramo de vial principal que parte da  LU- P-0103 cara ás máquinas sitúase no 
nacemento deste leito. 
* Rego dá  Picheira situado ao sur do aeroxerador FAR3 
*Rego dá  Freixeira situado ao leste dos aeroxeradores FAR4 e FAR5 

Micon  NM 900/52 (47-52) 7,3 km 
*MONDOÑEDO  NORVENTO 
Tramitación 2  Ecotecnia 74 (70-
74) 7,5 km 
*PICO DÁ ROCA ECAR/ NORVENTO 
Tramitación 2  Ecotecnia 74 (70-
74) 8,3  km 
*SASDÓNIGAS  NORVENTO 
Funcionamento 5  Vestas V126 
(87-126) 7,0  km 
*SASDÓNIGAS FASE II  NORVENTO 
Funcionamento 3  Vestas V126 
(87-126) 7,6  km 
*ÁLABE - LABRADA ACCIONA 
ENERXÍA Funcionamento 25  Neg- 
Micon  NM 750/44 e  NM 750/48 
(56-44/48) 7,3  km 
*ÁLABE –  MONTEMAIOR SUR 
ACCIONA ENERXÍA Funcionamento 
17  Neg- Micon  NM 750/44 (55 
44) 9,5 km  
*ÁLABE -  TERRAL ACCIONA 
ENERXÍA Funcionamento 37  Neg- 
Micon  NM 750/44 (46-44) 8,7 km 
En canto ás liñas eléctricas de 
evacuación dos  PPEE nun radio 
de 5 km están:  
* “LAT  FARRAPA-NEDA”, a “LIÑA 
DE EVACUACIÓN  PPEE 
EXPERIMENTAL  NED” e a “LINEA 
COLECTORA  LUDRIO EIXO 
NORTE”.  
* “L.A. T. 132  kV MONDOÑEDO- 
SETEPONTES ( EON)”: 
1.  L.A. T. 132  kV AP. Nº 35  L.A. T. 
SUB. MONDOÑEDO A SUB. MEIRA 
– SUB.  P.E.  FARRAPA I,  FARRAPA 
II e NEDA (en diante como “ LAT  
Farrapa-Neda”). En 
funcionamento. 
Esta liña é unha das liñas de 
evacuación principais no contorno 
do proxecto, a cal actuará tamén 
como evacuación de enerxía para 
o proxecto. Con todo, e a pesar 
de ser  unha dás  liñas de 
evacuación  do parque  non  foi  
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*Rego de  Crispin situado ao suroeste da subestación. 
Afección severa ao  rego de  Freixeira.  
- 2 afeccións das gabias paralelas á estrada  LU- P0103 co Rego Grande – en zona de policía 
(100 m).  
- 2 afeccións de gabias paralelas a vial co Rego dá  Freixeira, un  cruzamiento e unha afección 
en zona de policía (100  m).  
- 1  cruzamiento fóra de vial co Rego dá  Freixeira – en zona de servidume (5 m). 
- 1  cruzamiento de gabia paralela a vial cun arroio innominado – en zona de servidume 
(5  m).  
- 3  cruzamientos de gabias paralelas a vial co Rego  Crispín – en zonas de servidume 
(5  m).  
Afección á Rede Natura: 
•  ZEC Parga-Ladra- Támoga, emprazado a unha distancia aproximada dun pouco máis de 4 
km ao suroeste do proxecto. 
•  ZEC Serra  do  Xistral, situado a unha distancia aproximada de máis de 6 km ao norte. 
•  ZEC Ría de Foz-Masma, situado a máis de 11 km da área de estudo 
•  ZEC Río  Ouro, a máis de 16 km ao norte do proxecto.  
Afección severa ás explotacións agro –gandeiras da zona afectada polo proxecto que se 
verán fragmentadas e con perda da súa base territorial.  
A afección a estas non foi avalidada ao igual que a afección ás captacións de auga destas e o 
impacto económico que o proxecto vai a ter no cambio dos usos dos chans e a súa relación 
coas axudas e obxectivos da PAC. A propia empresa recoñece: 
“…a infraestrutura proxectada, no caso dos aeroxeradores e os viais proxectados, terá 
afeccións fundamentalmente sobre terreos cuxo uso e cobertura defínense pola presenza dun 
mosaico agrícola e matogueira con especies arbóreas, leiras con matogueira e leiras con 
cultivos e prados. A subestación afecta a terreos ocupados por cultivos e prados…”. 
Afección moi severa e incompatible co sector turístico. Afección severa e incompatible co 
turismo ornitolóxico: 
As Serras do Xistral e Faladoira son un atractivo turístico de primeira magnitude para o turismo 
e a ornitoloxía. Non obstante a implantación masiva e desordenada de estacións eólicos 
contribuiu en boa medida á fragmentación do territorio, á perda de biodiversidade e ao 
incremento do feísmo paisaxístico redundando todo elo en detrimento da conectividade e 
riqueza dos ecosistemas e do turismo da zona. Non se poden implantar máis estacións eólicas 
sin unha planificación adecuada e un plan de recuperación das paisaxes e dos hábitats. 
Con respecto á comarca da Terra Chá, é unha zona de relevo plano e ecosistemas abertos, nos 
que se localizan distintas lagoas, veigas, prados húmidos e áreas inundables, que acollen 
moitas especies de aves.  O factor crave do turismo ornitolóxico é a composición e abundancia 
da comunidade de aves presente na zona destino. A manchea de infraestruturas eólicas actua 
como contrapunto e é incompatible con esta riqueza faunística e turística. 
Afección paisaxística severa e incompatible co Camiño Norte de Santiago. Camiños reais e 
roteiros de peregrinación. 
A  poligonal  abrangue  unha  ampla zona de substitución irregular con altitudes medias entre 
os 730 e e vos 600 metros. Ocupando a  ladeira oeste dá  Cordal de Neda. A altura  máis 
importantes dá zona son O Pico de Neda, que alcanza os 795 metros.   Ríos como ou  Anlló e 
regachos como o Rego Grande, ou de  Freixeira, ou de  Gontán  ou ou de  Crispín,  modelan 
esta zona creando  encaixados vales  nas zona  máis elevadas dúas  leitos. 
O tramo  do  camiño entre Mondoñedo e Abadín forma parte do Camiño  do Norte, uns dos 

avaliada  conxuntamente  co  
mesmo  aos efectos  ambientais. 
Esta liña está formada por 3 
tramos e dúas derivacións; 
derivación a  P.E. Neda e 
derivación a  P.E.  Farrapa I. A 
execución 
do tramo III e derivación a  
Farrapa I atópase en explotación 
desde 2007, mentres que 
o tramo I, tramo II e derivación 
Neda entrou en funcionamento no 
ano 2019. Esta liña entronca 
finalmente co apoio 35 da  LAT 
Sub. Mondoñedo-Sub. Meira. 
A subestación de  Farrapa II 
entroncarase mediante un van  
destensado desde o pórtico ao 
apoio 1 da liña existente  L.A. T. 
132  kV AP. Nº 35  L.A. T. SUB. 
MONDOÑEDO A SUB. MEIRA – S2.  
L.A. T. 132  kV  P.E. PASTORIZA-
RODEIRO-SUBESTACIÓN DE 
INTERCONEXIÓN  LUDRIO 
132/400  kV (en diante, “Liña 
colectora  Ludrio eixo norte”). En 
funcionamento. 
Esta liña permite a evacuación de 
enerxía producida no parque 
eólico Pastoriza-Rodeiro 
(45  MW). O tramo en aéreo 
consta de dous circuítos cunha 
lonxitude total de 23.215,6  m, 
discorrendo polos termos 
municipais da Pastoriza e Castro 
de Rei. Para o estudo de efectos 
acumulativos a promotora eólica  
só   considerou ou 1º circuíto, o 
cal ten a súa orixe na subestación 
do  P.E. A Pastoriza-Rodeiro e 
finaliza na subestación colectora 
de  Ludrio. A empresa promotora 
tiña o deber de  avaliar a  
totalidade dás  infraestruturas no  
seu  conxunto e o  proxecto dá 
estación eólica  Farrapa II  
debérase someter a  avaliación 
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trazados  máis  antigos dos que  temos noticia. Esta era a vía  máis usada ata a pacificación dás  
terras  do sur peninsular.  Aínda que durante os  séculos  XI- XII hai  unha clara potenciación  do  
Camiño Francés como itinerario xacobeo  privilexiado,  isto non supón a decadencia  deste  
camiño de peregrinación  asturgalaico. Os peregrinos seguían usando este roteiro tanto  cando  
viñan por  terra desde Francia, como  cando  chegaban por mar procedentes de países 
europeos  do norte. Este  Camiño segue a ser uns dos trazados  máis utilizados  na  actualidade 
para peregrinar  á Compostela. 
A  presenza dá roteiro de peregrinación a Santiago  puido  influír  dalgúns  xeito  na abundancia 
de  cruceiros,  capelas, santuarios  ou  petos existentes  nesta zona.  Moi próximo  á vía 
consérvase o Peto de San Antonio en Abadín. 
Tamén consérvase a traza de varios  Camiños  Reais que,  perpendicularmente  á roteiro de  
peregrinaxe, comunican o  val  coas zonas altas. Un  destes  camiños  reais  viña cara Abadín 
procedente de  Loboso,  ao  longo  deste  camiño  temos numerosos  cruceiros e  unha  capela.  
Afección ao patrimonio cultural: 
Explotación mineira Prado da Corda. 
Afección ao patrimonio inmaterial: sen avaliar. 

ambiental  conxuntamente  coa  
súas  infraestruturas asociadas e 
a  liña de evacuación que aquí se 
menciona  na  súa  totalidade e 
máis se cabe se estamos a falar 
dos previsibles impactos na 
Reserva da Biosfera Terras do 
Miño.  Non o  facer, como  é o 
caso, implica a vulneración dá  Lei 
21/2013, de 9 de  decembro de  
avaliación ambiental. 
3.  L.A. T. 132  kV MONDOÑEDO- 
SETEPONTES (EON). 
En funcionamento. 

 

Transformación urbanística non amparada legalmente: 

Polas súas características, o chan afectado polo proxecto no municipio de Abadín, segundo o artigo 34, Chan rústico de especial protección da Lei 2/2016, cabe cualificarse como : Chan rústico de protección forestal (superficie 

coincidente co MVMC Pico de Neda, Chan rústico de protección agropecuaria (superficie coincidente coas concentracións parcelarias de Fraias e Quende), Chan rústico de protección das augas (superficie coincidente coas 

zonas de policía dos cursos fluviais da zona), Chan rústico de protección de infraestruturas (superficie coincidente as estradas e as súas zonas de afección) e Chan rústico de protección ordinaria (o resto). Coa aprobación da 

estación eólica produciríase unha recalificación urbanística non amparada legalmente e incompatible cos actuáis usos dos solos. 

 

LEI 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

TÍTULO IV 

Uso sostible do patrimonio natural e da biodiversidade 

CAPÍTULO I 

Rede española de reservas da  biosfera e programa persoa e  biosfera (Programa  MaB) 

Artigo 65. A Rede de Reservas da Biosfera. 

A Rede de Reservas da Biosfera Españolas constitúe un  subconjunto definido e reconocible da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, conxunto de unidades 

físicas sobre as que se proxecta o programa «Persoa e Biosfera» (Programa  MaB) da UNESCO. 

Artigo 66. Obxectivos da Rede española de Reservas da Biosfera. 

1. Os obxectivos da Rede española de Reservas da Biosfera son: 

https://www.xunta.gal/feder
https://www.xunta.gal/feder
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a) Manter un conxunto definido e interconectado de «laboratorios naturais»; estacións comparables de seguimento 

das relacións entre as comunidades humanas e os territorios en que se desenvolven, con especial atención aos procesos de mutua adaptación e aos cambios xerados. 

b) Asegurar a efectiva comparación continua e a transferencia da información así xerada aos escenarios en que resulte de aplicación. 

c) Promover a xeneralización de modelos de ordenación e xestión sostible do territorio. 

2. O Comité  MaB español é o órgano colexiado de carácter asesor e científico, adscrito ao Ministerio de Medio Ambiente, cuxa composición, contidos e funcións definiranse regulamentariamente. O Comité  MaB realizará as 

avaliacións preceptivas de cada Reserva da Biosfera, valorando a súa adecuación aos obxectivos e esixencias establecidas e, no seu caso, propoñendo a corrección dos aspectos contraditorios. 

Artigo 67. Características das Reservas da Biosfera. 

 As Reservas de Biosfera, para a súa integración e mantemento como tales, deberán respectar as directrices e normas aplicables da UNESCO e contar, como mínimo, con: a) Unha ordenación espacial integrada por: 1.º Unha 

ou varias zonas núcleo da Reserva que sexan espazos naturais protexidos, cos obxectivos básicos de preservar a diversidade biolóxica e os ecosistemas, que conten co adecuado plan de ordenación, uso e xestión que potencie 

basicamente devanditos obxectivos. 2.º Unha ou varias zonas de protección das zonas núcleo, que permitan a integración da conservación básica da zona núcleo co desenvolvemento ambientalmente sostible na zona de 

protección a través do correspondente plan de ordenación, uso e xestión, específico ou integrado no plan das respectivas zonas núcleo. 3.º Unha ou varias zonas de transición entre a Reserva e o resto do espazo, que 

permitan incentivar o desenvolvemento socioeconómico para a mellora do benestar da poboación, aproveitando os potenciais e recursos específicos da Reserva de forma sostible, respectando os obxectivos da mesma e do 

Programa Persoa e Biosfera.  b) Unhas estratexias específicas de evolución cara aos obxectivos sinalados, co seu correspondente programa de actuación e un sistema de indicadores adaptado ao establecido polo Comité  MaB 

Español, que permita valorar o grao de cumprimento dos obxectivos do Programa  MaB.  c) Un órgano de xestión responsable do desenvolvemento das estratexias, liñas de acción e programas. 


