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ACORDO do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade 

de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do 

parque eólico Penas Boas, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2018/35), DOG Núm. 67, de 12 de abril de 2021. Fin prazo para presentar alegacións: 25/05/2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE 
ESTACIÓNS EÓLICAS. 

FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS E 
PERDA DE BIODIVERSIDADE 

PENAS BOAS Greenalia Wind 
Power, S.L.U. 

 
 

 
As características 

do tipo de 
aeroxerador están 

nun documento 
en inglés, lingua 

non oficial de 
Galicia. Véxase 
ANEXO Nº 12 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL 

AEROGENERADOR 
(EN INGLES) 

 

 
. 
 

Aranga e Oza-
Cesuras (A 

Coruña) 
 

Superficie da Área 
de Investigación 
Eólica: 9.200 ha. 

 

 
O parque eólico 

Gato está ubicado 
ao redor de 3,6 
km e pertence á 

mesma 
promotora, ao 
igual que o pe. 

Felga. 
 

 
As máquinas 

localízanse nas 
elevacións de 

Penas 
Boas, ao norte, e 

Marco  do 
Castelo, ao sur. 

A maior parte das 
estruturas do 
parque eólico 

atópanse dentro 
da  GAP 

denominada 
“Galicia Central”. 
Tan só un tramo 

de gabia de 
interconexión 
localízase na 
GAP “Golfo 

– 4 aeroxeradores de 4,2 MW de potencia 
unitaria, con velocidade e paso variable, 
altura ata o buxe de 123 m e un diámetro de 
rotor de 150 m. 
– 4 centros de transformación montados en 
góndola, de potencia unitaria de 4.700 kVA 
e relación de transformación de 0,72/30 kV, 
coas súas correspondentes celas metálicas 
de 
seccionamento, manobra e protección. 
– Rede eléctrica enterrada a 30 kV composta 
por: 
• 2 circuítos colectores con condutores tipo 
RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm2 
 en sistema 
trifásico, circuíto 1, de 212 metros de 
lonxitude, entre o centro de transformación 
do aeroxerador 01 e o centro de control e 
seccionamento/colector do parque eólico; e 
circuíto 2, 
de 1.522 metros, que une os aeroxeradores 
02, 03 e 04 e o centro de control e 
seccionamento/colector do parque eólico. 
• 1 circuíto de saída, circuíto de evacuación, 
con condutor de 7.180 m de lonxitude, tipo 
RHZ1 18/30 kV de 1x500 mm2 
 en sistema trifásico, con orixe no centro 
colector proxectado 
e final na SET Gato proxectada no expediente 
do parque eólico Gato (IN408A 2017/04, en 
fase de tramitación). O último tramo do 
cableado desta liña irá por gabia proxectada 
no 
devandito parque eólico Gato. 
– Centro de control e 
seccionamento/colector en envolvente 
prefabricada que conterá 
un trafo para servizos auxiliares de 50 kVA e 

Afección severa e incompatible coa Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo: 
As estruturas do proxecto localízanse en zona de transición e tampón dentro 
de Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo, á beira da zona núcleo Brañas  
do  Deo, a máis próxima, polo que os prexuizos ambientais son significativos 
e severos. 
A localización das estruturas do proxecto en zona de transición e  tampón 
considérase incompatible con este espazo protexido. 
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 TANTO SUPERFICIAIS COMO SOTERRADAS 
Cruzamento e afección severa ao Rego de  Cadaval, localizándose así mesmo 
algún tramos de vial a acondicionar cara á torre  anemométrica e a súa gabia 
de cableado asociada en Zona de Policía de Augas do  rego innominado 
localizado ao norte da máquina 01 recolleito no plan do concello de Aranga.  
A gabia de interconexión crúzase unha vez co Rego de  Cadaval e dúas veces 
co Río  Vexo. En Zona de Policía de Augas (100 metros) do Rego dos Paraños 
localízase un tramo de gabia de cableado duns 10 metros. 
Para dar acceso ás máquinasa empresa promotora prevé crear novos viais 
ata a localización das máquinas por cuxas cunetas se proxecta a gabia de 
cableado  existindo por tanto un  cruzamento dun tramo de vial de nova 
execución e a súa gabia de cableado asociada co Rego de  Cadaval nun punto 
no que este curso fluvial é de carácter permanente e con algunha vexetación 
de ribeira que pode verse afectada. 
En Zona de Policía de Augas (100 metros) localízanse as actuacións asociadas 
aos viais do parque eólico. 
Ao oeste e norte da máquina 01 localízase o Río  Vexo. Ao leste atópase o 
nacemento de varios  regos afluentes do Río Mandeo. 
A gabia de interconexión crúzase unha vez co Rego de  Cadaval e dúas veces 
co Río  Vexo.  
A distribución dos principais elementos do parque segundo as concas 
vertentes é a seguinte: 
• Río  Vexo: torre  anemométrica e parte das estruturas asociadas á máquina 
01. 
• Rego de  Cadaval: centro de  seccionamiento e control, parte das estruturas 
asociadas á máquina 01, a máquina 02. 
• Rego  do  Muíño: as máquinas 03 e 04. 

Os parques eólicos Felga, Gato e 
Penas Boas utilizan unha única 
subestación e unha única liña 
eléctrica aérea de evacuación. 
Polo tanto, os impactos ambientais 
globais das tres estacións eólicas 
deben ser sometidos de forma 
conxunta a avaliación ambiental. 
Indica a empresa promotora: 
“El parque eólico realiza la 
interconexión eléctrica en la 
Subestación prevista del PE 
Gato, que se encuentra en las 
proximidades por lo que el PE 
Penas Boas no cuenta con 
Subestación propia, solamente con 
un pequeño centro de 
seccionamiento de la energía. 

E SECCIONAMIENTO Y 
CONTROL 
El centro de seccionamiento y 
control del parque eólico estará 
constituido por un edificio 
prefabricado. 
En este edificio se recogerá toda la 
energía procedente del parque que 
a su vez 
enviará a la subestación colectora 
(la prevista en el PE Gato) para su 
evacuación a la red 
eléctrica nacional”. 
Indica tamen a promotora: 
“Posteriormente, dada la presencia 
de un parque eólico de la misma 
entidad, el 
Parque Eólico Gato, que ha sido 
proyectado cercano a las 
instalaciones del Parque Eólico 
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Ártabro”. 
Tras o estudo da 

información 
incluída no 
Catálogo do 

Paisaxes extráese 
que o 

valor produtivo é 
o principal da  
GAP Galicia 

Central, 
destacando a  

predominancia do 
sector 

agrogandeiro e 
forestal, é unha 

realidade en case 
todas as comarcas 
paisaxísticas que 

a compoñen, 
especialmente o 
sector lácteo na 

comarca de Terra 
de Ordes. 

5 celas coa seguinte configuración: cela 
protección servizos auxiliares, cela de 
entrada (circuíto 1), cela de entrada (circuíto 
2), cela de 
protección xeral e cela de medida e saída de 
evacuación. 
– Rede de terras xeral con condutor Cu-
50mm2 
, de maneira que as instalacións 
electromecánicas e o centro de 
control/colector do parque eólico forman un 
conxunto equipotencial. 
Torre meteorolóxica de 123 m de altura. 

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: “En cuanto a las zonas incluidas en el catálogo 
gallego de humedales hay que decir que en la zona del parque eólico no hay 
ninguna presente. El humedal más cercano a las máquinas del parque eólico, 
denominado Braña de Ulloa-1, se sitúa a unos 100 m al noreste del 
aerogenerador 04. Es necesario destacar que el humedal denominado Braña 
de Ulloa-1….”. 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”. 
Ao sueste do parque eólico existe unha proposta para incluír dentro da 
superficie ocupada por Rede Natura, o LIC Brañas  do  Deo, que inclúe nos 
seus límites total ou parcialmente varios humidais catalogados, sendo a 
Braña de Ulloa-1 o máis próximo. Os límites desta zona de ampliación 
sitúanse a escasos 100 metros ao leste da posición da máquina 04, a máis 
próxima, e o humidal catalogado máis próximo a uns 100  m ao nordés. 
Afección moi severa e incompatible cos Hábitats 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:  
HIC 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix  
HIC 4030 Queirogais secos europeos e HIC 4090 Queirogais 
oromediterráneos endémicos con aliaga  
HIC 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con aliaga Medio  
7110* hábitat de turbeira. Prioritario.  
Afección á Rede Natura 2000: 
Dentro destes espazos protexidos, o máis próximo, é a Zona de Especial 
Protección dos valores Naturais ( ZEPVN) denominada Betanzos-Mandeo que 
se localizan a uns 4 quilómetros ao norte da máquina 01. 
Afección severa á avifauna: 
Chioglossa lusitánica 
Rana ibericaHyla molleri 
Rana temporaria 
Anguis fragilis 
Timon lepida 
Lacerta schereiberi 
Chalcides striatus). 
Lutra lutra 

Penas Boas, a unos 3,6 km, y que 
cuenta con una subestación 
propia, y con el fin de evitar 
la duplicidad de instalaciones y 
reducir así los impactos 
ambientales asociados, se 
considera la necesidad de diseñar 
una nueva planta para el Parque 
Eólico Penas Boas sin 
subestación propia, utilizándose 
una única subestación y una única 
línea eléctrica aérea 
para evacuar los Parques Eólicos 
Felga, Gato y Penas Boas”. 
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Accipiter gentilis  
Accipiter nisus  
Athene noctua  
Buteo buteo  
Circaetus gallicus 
Culebrera europea  
Circus pygargus 
Falco peregrinus 
Falco subbuteo  
Falco Tinnunculus 
Milvus migrans  
Pernis apivorus  
Strix aluco  
Tyto alba 
Afección severa ás explotacións agro –gandeiras e forestais. Afección 
severa ás economías familiares e ao sector madereiro: 
Afección severa a terras de produción cerealística vencelladas á PAC (política 
agraria comunitaria) e de gran capacidade agrícola e productividade. 
Fragmentación dás explotacións agrogandeiras e perda severa de base 
territorial. Impactos non avaliados non proxecto pola promotora que obvia a 
existencia de explotacións gandeiras, forestais de madereiras que constitúen 
o medio de vida dás persoas e familias que habitan e viven no ámbito 
afectado polo proxecto eólico e as infraestruturas de evacuación. Afección 
severa ás explotacións forestais e madereiras dá zona. Os rendementos 
madereiros constitúen unha importante fonte de ingresos para as economías 
dás familias que viven non ámbito de afección do proxecto. Fragmentación 
dás explotacións forestais e madereiras, perda de base territorial e perda de 
ingresos para as familias, para o sector dá madeira, aserradoiros, carpinterías 
e demais industria transformadora dá madeira. Impactos severos e non 
avaliados pola promotora do proxecto eólico Berdoias. A afección ás 
economías familiares e ao sector madereiro é inasumible tendo en conta que 
ou sector forestal, tal e como indica a Lei de Montes de Galicia é un sector 
económico estratéxico que contribúe á descarbonización dá economía e que 
cumpre cos obxectivos climáticos de Quioto. Os impactos sobre o sector 
forestal e agrogandeiro son inasumibles e totalmente incompatibles cos usos 
e medios de vida actuades. Aspectos todos eles non avaliados pola 
promotora. 
PROXECTO INCOMPATIBLE COA LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE MONTES 
DE GALICIA. 
O monte é un sector estratéxico na economía galega que contribue ao 
cambio climático e á descarbonización da economía. Aspecto non avaliado 
pola promotora. 
PROXECTO INCOMPATIBLE COA APICULTURA E COAS EXPLOTACIÓN 
APÍCOLAS DA ÁREA DE AFECCIÓN DOS PROXECTOS. 
AFECCIÓN MOI SEVERA E INCOMPATIBLE COA PAISAXE. FEÍSMO 
PAISAXÍSTICO E AFECCIÓN SEVERA AO TURISMO E AO BENESTAR DAS 
FAMILIAS QUE RESIDEN NA ENTORNA QUE CONSTITÚE O SEU MEDIO DE 
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VIDA. 
Acumulación de estacións eólicas e as súas infraestruturas asociadas na 
mesma área xeográfica. 
PE Felga  
PE Gato  
PE Feas  
PE Fontella  
PE Seselle 
Desde a maioría dos terreos onde será visible o novo parque eólico será 
visible algún dos outros parques eólicos en tramitación, sendo en moitas 
ocasións máis dunha infraestrutura a que resulta visible desde cada punto, 
sendo en particular moi alta a coincidencia da conca visual do Parque Eólico 
Penas  Boas coas concas dos parques eólicos  Fontella e Feas. Esta manchea 
de infraestruras eólicas de xeito desordeado sobre o mesmo territorio 
produce feísmo paisaxístico e afecta ao benestar das familias. Desde o punto 
de vista paisaxístico e turístico o impacto é inasumible. Ao anterior hai que 
engadir outras infraestruras xa presentes no territorio e que afectan tamén á 
calidade de vida e o benestar dás familias como son:  
*A estrada nacional  N-VI e a autovía A-6. 
* As estradas AC-203 e CP-0302 que tamén se verán afectadas en sentido 
norte e sur respectivamente. 
*As estradas CP-3203, AC-231 e AC-151. 
* Polígono industrial Curtis-Teixeiro, localizado a uns de 5,3 km ao sueste da 
zona de implantación. Todas estas infraestruturas tamén son fonte de ruido e 
incomodidade para as familias que habitan nos núcleos. 
Ademais de non avaliarse o impacto global, acumulado e sumativo de todas 
as infraestruturas, o certo é que a fragmentación do territorio é sumamente 
excesiva e inasumible para os seus habitantes. Esta situación a medio e longo 
prazo provoca éxodo poboacional e aldeas baleiras, ficando o rural no 
abandono. 
O éxodo da poboación é un impacto non avaliado pola promotora. 
Afección severa aos miradores e roteiros de sendeirismo. 
A AEIP  Fragas  do Mandeo localízase a un 7,3 km en dirección noroeste. Ao 
leste, a un 13,5 km, sitúase o denominado Río Parga-Guitiriz, estando máis 
afastado, a un 14 km en dirección norte, o  AEIP Mosteiro de Monfero. 
Desde boa parte destas áreas serán visibles as máquinas dos parques eólicos. 
Do mesmo xeito que na  AEIP Fraga dás Barbudas e  Val  do  Cambás. 
Tanto o  AEIP Río Parga-Guitiriz como o Mosteiro de Monfero veranse 
afectadas. 
A menos de 15 km da zona de implantación do parque eólico localízase o 
Roteiro dá  Auga de Guitiriz (PR- G 99), situada no concello de Guitiriz, e o 
roteiro O Río dos  Dous  Nomes (PR- G 35), localizada no  concello de Coirós. 
Afección severa ao Camiño de Santiago:  
Camiño Norte, Ruta da Costa e Camiño Inglés. Incremento do feísmo 
paisaxístico e impacto severo sobre o turismo e o benestar das familias. 
Afección severa ao patrimonio cultural: 
PETROGLIFO A FONTE 1, 2, 3 y 4. Ubicados en Feás, San Pedro. 
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PETROGLIFO DE RIBADEVILA. Ubicado en Feás. San Pedro. 
PETROGLIFO DE COTÓN DE FURREIRO. Ubicado en Feás, San Pedro. 
PETROGLIFO DA PENA DA CHOUZA NOVA. Ubicado en Feás, San Pedro. 
CASTRO DE FLORES. Ubicado en Feás, San Pedro. 
OS CASTROS. Ubicado en Villarraso. San Lourenzo. 
Castro de O Painzal GA15003132 Aranga San Vicente de Fervenzas Castro 
Edad de Hierro  
O Castelo TO15003, Aranga San Cristovo de Muniferral Topónimo Época 
castreña‐ Edad Media  
Medoñas de Abaixo TO15003 Aranga San Vicente de Fervenzas Topónimo 
Neolítico  
Ara romana de Fervenzas AC15003004 Aranga San Vicente 
Mámoa de Monte do Gato  GA15063063 Aranga   San Vicente de Fervenzas 
Túmulo Neolítico  
Capela de San Salvador Aranga San Vicente de Fervenzas Siglos XVIII‐XIX 
Moderado 
Hórreo e palleira en San Salvador 10.8 Aranga San Vicente de Fervenzas 
Cruceiro de San Salvador 2.12 Aranga San Vicente de Fervenzas Cruceiro 
Indeterminada >90 m 
Conxunto de Muíños no Río Bexo 
Patrimonio inmaterial: SEN AVALIAR 
 

Transformación urbanística non amparada legalmente. 

O municipio de Aranga réxese polo Plan  Xeral de Ordenación Municipal aprobado o 16 de decembro de 2013 e a corrección de erros de data do 9 de xullo de 2014, que clasifican as zonas onde se situará o parque eólico como: 

• Chan Rústico de Protección Forestal 

• Chan Rústico de Protección Agropecuaria 

• Chan  Rustico de protección de infraestrutura 

• Adoito de núcleo rural 

• Chan Rústico de protección de augas 

• Chan Rústico de protección de espazos naturais 

Concello de Oza-Cesuras: 

O ámbito de afección do parque eólico réxese polo PXOM do antigo termino de Oza dos Ríos aprobado o 29 de outubro de 2001, que clasifican as zonas onde se situará o parque eólico como: 

• Chan Rústico de Protección de Espazos Naturais, Vales e Leitos 

O aprobación da estación eólica implicaría a recalificación urbanística dos chans como rústico de protección de infraestruturas. 


