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Limiar
Este documento tenta colaborar en que os galegos tiren os mellores proveitos dun recurso im-
portante: o vento. Témolo dabondo e constitúe unha enerxía imprescindíbel para podermos 
substituír fontes non renovábeis que xeran impactos medioambientais negativos.

É unha oportunidade única para potenciar o desenvolvemento económico nun marco ecoló-
xico e socialmente responsable. Permite, ademais, apoiar o asentamento de poboación no 
medio rural e combater o seu abandono. O primeiro que demanda a xestión do noso poten-
cial	eólico	é	transparencia.	A	sociedade	debe	coñecer	os	datos	básicos	que	inflúen	na	toma	
de decisións relativas ao aproveitamento desta fonte de enerxía para poder debater en todos 
os ámbitos –no Parlamento, nos concellos, nas universidades, nos medios de comunicación– 
sobre	as	políticas	máis	axeitadas.	Non	é	un	asunto	para	iniciados,	non	debe	ficar	restrinxido	a	
espazos técnicos e políticos.

A explotación da enerxía eólica permite diversas escalas: grandes instalacións de empresas 
especializadas, medianas que poidan xestionar comunidades de usuarios ou concellos, ou 
pequenas que sirvan para fornecer enerxía a unha industria, unha granxa ou unha casa. Canto 
máis axentes interveñan, mellor. Haberá máis iniciativas, enriqueceranse as solucións técnicas 
e sociais e espallarase a mellora económica entre máis xente. 

Deben evitarse as concentracións de capacidade de decisión ou as posicións de negociación 
descompensadas. Os donos dos terreos que dan acceso ao recurso son os propietarios do 
vento, como pasaría se fose petróleo ou outro mineral. Deixemos que negocien en posicións 
equilibradas. Dándolle valor á terra darémosllo tamén ao país.

Nun tema que impacta en cousas tan relevantes, incluída a paisaxe, os galegos de hoxe esta-
mos obrigados a facer ben as cousas para que os que veñan despois encontren un país me-
llor. O vento vai seguir zoando sobre nós, nin nolo poden roubar nin se vai esgotar. Debemos 
evitar	présas	e	que	os	beneficios	emigren,	como	xa	nos	pasou	noutras	ocasións.	Teñen	que	
permanecer na terra onde se xeran, porque servirán para fertilizala, mellorar a vida dos seus 
poboadores e atraer empresas e persoas que procuren fontes de enerxías limpas, das que 
cada día vai haber máis. 

Nas páxinas deste traballo, baseado en análises e estudos previos realizados polo Observa-
torio Eólico de Galicia e antes polo grupo da Universidade de Vigo que o xestiona, atoparán 
desde propostas de mellora da regulación ata informacións e recomendacións para os impli-
cados nos diversos procesos de instalación de novos parques eólicos, fundamentalmente di-
rixidas a fortalecer a posición negociadora dos elos máis débiles da cadea de valor do vento.

Isla Couto

Fundación
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O Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) é unha ferramenta de investiga-
ción, información, asesoramento e consulta para todas as persoas, empre-
sas e colectivos interesados na enerxía eólica de Galicia. O OEGA nace da 
colaboración entre a Fundación Juana de Vega, a Fundación Isla Couto e a 
Universidade de Vigo. 

O observatorio, liderado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxi-
ca, Agroecoloxía e Historia (GIEEAH) (https://economiaecoloxica.webs.uvi-
go.gal/) da Universidade de Vigo, e no que participa o Grupo Rede (http://
rede.uvigo.es/) da mesma universidade, púxose en marcha no ano 2019 e 
ten	por	obxecto	realizar	investigacións	sobre	o	sector	eólico	en	Galicia	co	fin	
de transferir coñecemento entre os actores dese sector. As súas actuacións 
están encamiñadas a favorecer a transparencia dos procesos de ocupación 
de	terreos	destinados	a	parques	eólicos,	 identificar	e	amosar	os	 impactos	
positivos da enerxía eólica no mundo rural e propor cambios normativos 
que favorezan a participación dos axentes locais e a obtención de maiores 
fluxos	de	rendas	a	nivel	local.	Para	o	OEGA,	a	chegada	de	aeroxeradores	ao	
mundo rural débese entender como unha oportunidade para fortalecer eco-
nómica e socialmente as comunidades rurais. Por iso tamén divulgamos as 
experiencias innovadoras na gandaría, na silvicultura e todas as iniciativas de 
interese desenvolvidas a partir das rendas eólicas producidas desde o rural. 

https://juanadevega.org/ga/
http://fundacionislacouto.org/
https://www.uvigo.gal/
https://economiaecoloxica.webs.uvigo.gal/
https://economiaecoloxica.webs.uvigo.gal/
http://rede.uvigo.es/
http://rede.uvigo.es/
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Con estes antecedentes, esta guía quere ser un instrumento útil para as par-
tes participantes no desenvolvemento eólico, presentando un resumo dos 
aspectos máis relevantes dos procesos negociadores entre os propietarios/
as dos terreos eólicos e as empresas promotoras e póndoos á disposición de 
todos os axentes interesados. Unha boa parte do seu contido é o resultado 
do traballo xa realizado polo GIEEAH en colaboración con moitos actores 
rurais nos últimos doce anos. Isto serviu no seu momento para facer a ver-
sión inicial desta guía, no ano 2010. Non obstante, os cambios normativos 
experimentados nos últimos anos, e os recentes procesos de relanzamento 
de parques eólicos coa posta en marcha de novas centrais eólicas e coa exis-
tencia de moitas outras en procedemento administrativo de autorización, 
fan necesaria a actualización do seu contido e a publicación dunha nova guía 
para todos os actores implicados dalgunha maneira no presente e no futuro 
do medio rural. 

Entre as novidades desta guía, achégase unha proposta de contrato tipo 
para o arrendamento de terreos eólicos, no que se incorporan algunhas 
cláusulas fundamentais para garantir a protección dos propietarios e pro-
pietarias de terreos afectados por parques eólicos. Tamén se xunta unha 
proposta de modelo de convenio de colaboración a asinar entre entidades 
locais/asociacións/propietarios veciñais e a empresa promotora, coa inten-
ción	de	que	esta	clase	de	acordos	que	benefician	as	comunidades	rurais	se-
xan unha realidade máis común nos actuais procesos de desenvolvemento 
eólico.	Ademais,	 incorpórase	 información	útil	para	o	tratamento	fiscal	das	
rendas derivadas dos parques eólicos. 

En	definitiva,	 seguindo	o	mesmo	propósito	que	guiou	a	1.ª	edición,	a	 in-
formación que se achega nesta guía pretende fortalecer a posición das co-
munidades rurais, ofrecendo información relevante para a toma das súas 
decisións. 

Desde o OEGA defendemos o desenvolvemento eólico como o compo-
ñente da transición enerxética e ecolóxica que tanto necesita o sistema de 
produción e consumo1. Así mesmo, cremos necesario que os procesos de 
transición enerxética integren un conxunto amplo de obxectivos e non per-
sigan unicamente, tal como ocorre na actualidade, acadar canta maior po-
tencia renovable instalada mellor. Centrar as accións políticas nese único 
ámbito podería conducir a un fracaso social. Esa transición debe ser, polo 
tanto, unha aposta multiobxectivo na que participen unha multiplicidade de 
actores. 

As empresas industriais foron ata agora os principais, e case únicos, actores 
da promoción eólica. Porén, sopran ventos de cambio. No Acordo Verde 

1 Hai que ter en conta que, antes do boom eólico, Galicia xa experimentara un forte crecemento da 
capacidade hidráulica nos seus principais ríos, tanto da gran hidráulica, desde os anos 50 do século 
pasado, como da minihidráulica, máis recentemente. Desde 2019 a eólica supera toda a hidráulica en 
potencia instalada. 

Desde o OEGA 
defendemos o 
desenvolvemento 
eólico como o 
compoñente 
da transición 
enerxética e 
ecolóxica que 
tanto necesita 
o sistema de 
produción e 
consumo

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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Europeo, na Directiva (UE) 2018/2001 e na súa transcrición (parcial) ao orde-
namento xurídico español promóvese o empoderamento das comunidades 
locais,	e	agroman	novos	impulsos	para	a	diversificación	das	formas	de	pro-
piedade na transición ecolóxica e enerxética. A propiedade pública, tamén 
das entidades locais; a propiedade compartida coas comunidades locais; 
as comunidades enerxéticas e cooperativas de produción e consumo de 
enerxía, e outras, están chamadas a ser parte das sociedades descarboniza-
das. Así mesmo, o incremento da potencia instalada que se conecta a redes 
centralizadas debe perder peso e dar entrada a sistemas autónomos ou de 
autoconsumo que producen para territorios locais.

Ademais, a democratización dos procedementos de instalación de centrais 
eólicas	debería	avanzar	de	forma	significativa.	Isto	significa	que	os	dereitos	
das persoas residentes nos territorios onde se instalan os parques eólicos 
sexan considerados en maior medida; tamén dereitos vinculados co acceso 
ás terras eólicas e dereitos asociados cos procesos de toma de decisións 
sobre os lugares onde asentar as instalacións asociadas a esas enerxías. Dar-
lles entrada no proceso de toma de 
decisións a todos os actores locais, 
mesmo aos que non están directa-
mente vinculados co asentamen-
to das infraestruturas (ampliando a 
consideración de afectados) é outro 
trazo desa nova perspectiva.

En consecuencia, incluír as recomen-
dacións do Pacto Verde Europeo 
e das outras normas na promoción 
da enerxía eólica require que a Ad-
ministración	 autonómica	modifique	
de forma urxente o marco normati-
vo que regula os seus procesos de 
autorización. Por último, estes cam-
bios na lexislación deberían limitar a 
casos absolutamente excepcionais 
o uso da expropiación como meca-
nismo de acceso aos terreos eólicos. 

Todos estes aspectos van ser trata-
dos ao longo deste documento con 
diferente amplitude. A sección 2 
analiza a afección territorial dos par-
ques eólicos. A continuación, a sec-
ción 3 centra a atención na análise 
do procedemento de autorización 
de parques eólicos, tanto a través 
do proceso autonómico como do 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=gl&id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=gl&id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=
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estatal. A sección 4 presenta os mecanismos vixentes de relación entre pro-
pietarios/as de terras e promotores de parques eólicos. Na sección 5, pre-
séntase información sobre as estimación das rendas que se están a pagar 
actualmente	en	Galicia.	A	sección	6	céntrase	na	fiscalidade	que	afecta	a	esas	
rendas. A sección 7 presenta información sobre como se comporta o nego-
cio eólico, introducindo información sobre os sistemas económicos de apoio 
aos investimentos e o comportamento das principais variables relacionadas 
con ese negocio. Seguidamente, a sección 8 incorpora información sobre as 
obrigas tributarias que teñen as propietarias e os propietarios dos parques 
eólicos, diferenciando as distintas escalas administrativas. Por último, a sec-
ción	9	incorpora	aspectos	específicos	que	agrupamos	dentro	dunha	epígra-
fe denominada “Preguntas frecuentes”. Ademais, este documento inclúe 
diversos anexos que incorporan documentos relativos aos contratos e ao 
convenio, tal como se adianta ao longo do texto. 
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A instalación de parques eólicos para a produción de electricidade a partir 
do vento necesita dos terreos como un factor produtivo imprescindible para 
poder desenvolver esta actividade económica. 

No ano 2020 hai máis de 4.000 aeroxeradores funcionando en Galicia e, 
dese total, arredor de 2.700 están localizados en concellos considerados 
como municipios rurais de pequeno tamaño, que teñen menos de 5.000 ha-
bitantes e densidades poboacionais baixas. Así, tal como se pode observar 
na táboa 1, o maior número de aeroxeradores atópase en concellos cunha 
poboación de entre 2.000 e 4.000 habitantes.

Táboa 1: Caracterización da implantación eólica nos concellos galegos por tramos 
de poboación (2018)

Tramos de poboación Número de concellos
Número de 

aeroxeradores
Poboación total

Entre 1 e 1.000 habitantes 8 527 5.718

Entre 1.001 e 2.000 habitantes 25 784 38.052

Entre 2.001 e 4.000 habitantes 27 1075,5 78.256

Entre 4.001 e 6.000 habitantes 17 652 84.204

Entre 6.001 e 9.000 habitantes 11 360,5 82.260

Entre 9.001 e 20.000 habitantes 13 501 152.760

Entre 20.001 e 30.000 habitantes 2 82 40.775

Máis de 30.000 habitantes 3 10 108.293

Fonte: Elaboración propia a partir de BISEEGA

Eses territorios onde se localizan maioritariamente os parques eólicos pa-
decen	 unha	 problemática	 social,	 económica	 e	 ambiental	 específica. Son 
espazos nos que se detecta o abandono dos núcleos de poboación, das 
terras de cultivo e dos montes, a perda de empregos agrarios, o peche de 
explotacións agrarias e o avellentamento poboacional. Como consecuencia 
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de todo iso, os lumes forestais arrasan de forma periódica os ecosistemas 
abandonados e convértense tamén nun problema que afecta á seguridade 
das persoas e dos seus bens. E nese contexto a enerxía eólica agroma como 
unha oportunidade de interese para reverter as tendencias negativas neses 
espazos rurais, fortalecéndoos economicamente e xerando sinerxías locais 
e comarcais útiles para que a transición ecolóxica e enerxética impulse a 
transformación sustentable dos propios territorios rurais.

As seguintes subseccións recollen a información que permite entender o im-
pacto territorial que a enerxía eólica ten en Galicia. Este impacto territorial 
deriva, fundamentalmente, dos tres ámbitos seguintes:

i. O Plan Sectorial Eólico de Galicia.

ii. O Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

iii. A autorización para a instalación dun parque eólico.

2.1. O Plan Sectorial Eólico de Galicia

O principal impacto territorial da enerxía eólica en Galicia vén determinado 
polo Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG),	aprobado	definitivamente	polo	
Consello da Xunta de Galicia o 1 de outubro de 19971, e do que existe unha 
modificación,	aprobada	definitivamente	polo	Consello	da	Xunta	de	Galicia	
o 5 de decembro de 20022. 

En primeiro lugar, no plan sectorial fíxase que lugares teñen recurso eólico, 
é dicir, fíxase de forma normativa en que lugares se poden colocar parques 
eólicos	e	as	súas	infraestruturas.	Diversas	normas	posteriores	reafirman	este	
feito: por exemplo o Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban 
definitivamente	as	directrices	de	ordenación	do	territorio, no punto 4.7.5.

Na aprobación inicial do PSEG eses lugares denominábanse “áreas de in-
vestigación”,	e	coa	súa	modificación	pasaron	a	chamarse	“áreas de poten-
cial eólico”. Estas últimas dividíanse en áreas de investigación (as que es-
taban vinculadas con algún dos plans eólicos empresariais aprobados pola 
Xunta) e en áreas de reserva (áreas que se incorporaban no PSEG pero non 
estaban asignadas a ningún PEE). A partir da Lei 8/2009, do 22 de decembro, 
pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon 
eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, pasan a denominarse Áreas 
de Desenvolvemento Eólico (ADE), englobando ambas as categorías citadas 
anteriormente. 

1 Foi aprobado nos termos que recolle a Resolución da Consellería de Industria e Comercio do 14 de 
outubro de 1997.

2 Aprobada nos termos que recolle a Resolución da Consellaría de Industria e Comercio do 20 de 
decembro de 2002.

Os lumes 
forestais 
arrasan 
de forma 
periódica os 
ecosistemas 
abandonados 
e convértense 
tamén nun 
problema 
que afecta á 
seguridade das 
persoas e dos 
seus bens

http://www.inega.gal/enerxiasrenovables/eolica/plansectorialeolico.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio76FA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio76FA_gl.html
https://www.lex.gal/galilex/4385
https://www.lex.gal/galilex/4385
https://www.lex.gal/galilex/4385
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19971215/AnuncioF8FA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19971215/AnuncioF8FA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030103/AnuncioB56_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030103/AnuncioB56_gl.html
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Para as comunidades rurais con terreos incluídos nunha ADE, é conveniente 
saber que: 

 Ô Para acoller parques eólicos cómpre que o terreo se encontre dentro 
dunha Área de Desenvolvemento Eólico. Enténdese por ADE o espa-
zo territorial, delimitado en coordenadas UTM, susceptible de acoller 
un ou varios parques eólicos dedicados á actividade de produción de 
enerxía eléctrica en réxime especial (artigo 2 da Lei 8/2009). Serán os 
terreos incluídos nestas áreas, e non outros, os lugares nos que se po-
derán solicitar os proxectos para a instalación de novos parques eóli-
cos. Véxase a ilustración 1.

 Ô Que existan parcelas incluídas nas ADE e parcelas non incluídas en 
ningunha ADE sinala un feito de especial importancia para os intere-
ses económicos das persoas propietarias: as parcelas incluídas teñen 
un valor económico extra, adicional, provocado pola existencia de re-
cursos	eólicos.	Teñen	unha	maior	eficiencia	enerxética	medida	como	
Horas Anuais de Produción Equivalente (HPE), o que lles dá un valor 
diferencial. Segundo o Observatorio Eólico de Galicia, desde o punto 
de vista da súa valoración económica, estas parcelas deberían consi-
derar a súa plusvalía eólica, o que non está a ocorrer na actualidade.

 Ô Unha restrición adicional procede do eido ambiental. A Lei 8/2009 im-
pide a instalación de novos parques eólicos nos espazos territoriais da 
Rede Natura. Exceptúanse os repotenciamentos en parques eólicos xa 
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Ilustración 1: Espazos territoriais con potencial eólico e Rede Natura
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existentes nesas zonas da Rede Natura 2000, cando este repotencia-
mento supoña unha redución de, cando menos, o 50% dos aeroxera-
dores previamente instalados na dita zona da Rede Natura.

 Ô Finalmente, existen limitacións no que atinxe ás distancias entre os 
aeroxeradores e os núcleos habitados. Concretamente, o Plan Sectorial 
Eólico de Galicia do ano 2002 establece unha distancia mínima de 500 
metros ás liñas de delimitación de solo de núcleos rurais, urbanos ou 
urbanizables3.	Desde	o	Observatorio	considérase	necesario	modificar	
esa distancia mínima atendendo aos cambios tecnolóxicos e á expe-
riencia coñecida do desenvolvemento eólico dos últimos anos. 

En	segundo	lugar,	o	PSEG	tamén	identifica	a	superficie vinculada a un par-
que eólico	e	define	a	afección	nunha	dobre	dimensión:

1. A	ocupada	materialmente	por	aeroxeradores,	edificio	de	control,	sub-
estación, liña eléctrica de evacuación, redes de conducións e novos 
accesos viarios exteriores e/ou de servizos.

2. A relativa ás servidumes necesarias que serán delimitadas en función 
das	distintas	instalacións,	definidas	da	seguinte	maneira:	

a. Aeroxeradores: 200 metros, distancia a partir da cal o ruído pro-
ducido por un aeroxerador se confunde co vento.

b. Liñas eléctricas: as resultantes da aplicación da fórmula: 

3. Afección = 1,5 + V (kV) / 100, con un mínimo de 2.

c. Edificio	de	control	e	subestación:	10	m.

d. Edificacións	secundarias:	5	m.

e. Redes de condución: 3 m a cada lado do eixe da rede, poden-
do eliminarse nas marxes que discorren paralelas a camiños de 
servizo. 

2.2. O Proxecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal e as autorizacións dos 
parques eólicos

De acordo coa normativa vixente, cando se pon en marcha o proceso de 
autorización dun parque eólico, o promotor debe presentar un Proxecto 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Posteriormente, cando se autoriza 
a instalación do parque eólico, debe constar a súa delimitación territorial. 
Estas dúas accións teñen un impacto territorial inmediato ao afectar tanto á 

3 No Principado de Asturias e na Comunitat Valenciana son 1.000 metros a núcleo rural.
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/06/2008&refArticulo=2008-09561
http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=3151/2001&idioma=es&L=1&url_lista=
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cualificación	urbanística	dos	terreos	como	á delimitación dos terreos afecta-
dos. Estas accións concrétanse nos seguintes aspectos:

a. Os promotores interesados en desenvolver un parque eólico deben 
presentar un Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, co 
contido derivado do Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se 
regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal. 
Neste sentido, cómpre salientar que o artigo 9.2 do Decreto 80/2000 
establece que “os proxectos sectoriais se deberán axustar ás determi-
nacións do correspondente plan sectorial”. Neste caso, os proxectos 
sectoriais de cada parque eólico axustaranse ao que dite o PSEG.

b. En xeral, cando se autoriza un parque eólico, sempre aparece a poli-
gonal	de	delimitación	territorial	dos	parques	eólicos,	fixada	mediante	
coordenadas UTM. A poligonal de delimitación dun parque eólico 
defínese como a área efectivamente afectada pola instalación dun par-
que eólico (determinada a partir do seu proxecto de execución), tal 
como	fixa	o	artigo	2.6	da	Lei 8/2009. 

c. As solicitudes de autorización de parques eólicos non poderán sola-
parse con ningún parque eólico en explotación, autorizado pendente 
de construción ou en fase de tramitación administrativa, segundo es-
tablece o artigo 31 da Lei 8/2009. Para que se permita o solapamen-
to, o titular do parque que se encontra nalgunha das fases anteriores 
debe permitir que se instale un terceiro mediante documento público, 
segundo establece o artigo 29.h da Lei 8/2009.

d. Existe solapamento cando a distancia proxectada horizontalmente en-
tre os aeroxeradores en fase de tramitación administrativa ou xa en 
funcionamento e os aeroxeradores dunha nova solicitude sexa inferior 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2000/20000417/Anuncio831A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2000/20000417/Anuncio831A_gl.html
https://www.lex.gal/galilex/4385
https://www.lex.gal/galilex/4385
https://www.lex.gal/galilex/4385


Impacto territorial dos parques eólicos en Galicia  | 02

23

a 10 diámetros nas direccións correspondentes ao primeiro e ao tercei-
ro cuadrante, e a 4 diámetros nas direccións dos cuadrantes segundo 
e cuarto, conforme se establece na disposición transitoria 6, apartado 
2, da Lei 8/2009. A ilustración 2 móstranos unha aproximación das ra-
zóns deses cómputos diferencias por cuadrantes.

Ilustración 2: Unha das rosas dos ventos en Galicia

2.2.1. O proceso de autorización. Tipos de afección dos 

terreos

O comentado nos parágrafos anteriores refírese ao marco normativo que 
repercute no impacto territorial dos parques eólicos e as súas infraestruturas 
asociadas. Agora ben, na práctica dos procesos de autorización en Galicia 
non sempre se seguen todas esas prescricións. A recomendación do OEGA 
é facer unha análise detida do que se inclúe nos proxectos de execución, 
nos proxectos sectoriais e nas propias autorizacións, xa que nestes docu-
mentos	figurará	o	verdadeiro	impacto	territorial,	é dicir, a totalidade de efec-
tos territoriais nas localidades rurais e nos predios concretos. 

As afeccións que aparecen recollidas de xeito desagregado nos documen-
tos expostos ao público na información pública deses procesos de autoriza-
ción adoitan ser as seguintes:

 Ô Superficie	de	pleno dominio.	Será	a	superficie	que	ocupe	a	base	dos	
aeroxeradores e da subestación eléctrica. Normalmente aparecen 
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identificadas	diferentes	categorías	de	pleno	dominio	nas	relacións	de	
bens e dereitos afectados; concretamente, as zapatas, a plataforma 
e a subestación. Os propietarios ou propietarias non poderán facer 
uso desas parcelas mentres se manteña a ocupación. A contía destas 
superficies	de	pleno	dominio	varía	segundo	o	tamaño	do	aeroxerador	
e a dimensión do parque.

 Ô Superficie	de	ocupación temporal. Por mor das obras de instalación 
dos parques eólicos, acumulación de materiais ou entullos, ás veces 
nalgúns	procedementos	de	autorización	figura	este	tipo	de	ocupación.

 Ô Servidume de paso. Inclúense as pistas e camiños, así como as gabias 
para conducións soterradas. Estas servidumes implican diversas limi-
tacións de uso:

 Ì Dereito de libre paso ou acceso de persoal e equipamentos para 
a construción, montaxe, supervisión e vixilancia, conservación ou 
reparación das instalacións. A veciñanza poderá facer uso desas 
pistas. Se son pistas novas na súa totalidade ou son pistas que se 
amplían na súa anchura, terras que antes tiñan outro uso pasarán a 
ter o novo uso de paso.

 Ì Servidume de paso soterrado comprendendo a ocupación do sub-
solo polas liñas eléctricas subterráneas aloxadas en gabias. 

 Ì Prohibición de efectuar remoción do terreo ou calquera tipo de 
obras ou actos que poidan danar ou prexudicar os camiños e ins-
talacións.

 Ô Superficie	de	servidume dos aeroxeradores. Xa vimos que no PSEG 
se	establece	unha	servidume	de	200	metros,	sen	cualificar	de	 forma	
específica	de	que	servidume	se	trata.	A	revisión	dos	procesos	de	auto-
rización dos parques eólicos móstranos que, en xeral, se contemplan 
dous tipos de servidume aos aeroxeradores:

 Ì Unha servidume de voo. Ás veces establécese unha limitación de 
servidume,	quedando	definida	por	un	círculo	arredor	do	aeroxera-
dor cun raio determinado en función do longo das pas. Por exem-
plo,	 a	 superficie	 de	 afección	 dun	 raio	 de	 70	metros,	 representa,	
aproximadamente, 1,5 hectáreas. 

 Ì Unha superficie de protección eólica. Nos procedementos de au-
torización	ás	 veces	figura	unha	 servidume	de	200	metros	de	 raio	
para	cada	aeroxerador,	como	superficie	de	protección	eólica.	

En ambos os casos, a servidume de voo sempre estará incluída den-
tro	da	servidume	de	protección	eólica,	e	para	todas	as	superficies	
vinculadas co parque eólico aparecerán unha serie de limitacións 
de uso, segundo sexa o contido do Proxecto de Execución e do 
Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS). A isto dedi-
camos a seguinte subsección. 
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2.2.2. Cambios na cualificación urbanística derivados 

do PSIS

De acordo co Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os 
plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, o Consello da 
Xunta	de	Galicia	debe	aprobar	definitivamente	para	cada	parque	eólico	o	
PSIS e dispor que o planeamento urbanístico do concello onde se asenta 
o	parque	eólico	fica	vinculado	ás	determinacións	contidas	no	PSIS	que	se	
aproba.	Isto	significa:

1. O	PSIS	do	parque	de	que	se	trate	incluirá	a	información	cartográfica	
necesaria	para	delimitar	a	área	vinculada	ao	parque	ou	superficie	de	
afección urbanístico-territorial que será obxecto de cambio de catalo-
gación urbanística e, polo tanto, das condicións e limitacións de uso.

2. Cando	se	publica	o	acordo	da	Xunta	para	a	aprobación	definitiva	do	
PSIS	 dun	 parque	 concreto	 pódese	 facer	 referencia	 á	 superficie	 to-
tal que queda afectada para un cambio de catalogación urbanística 
(como, por exemplo, no caso do parque eólico de Sasdónigas, onde 
se	indica	que	son	9,93	hectáreas)	ou	mencionar	a	planimetría	específi-
ca que aparece no proxecto de execución (como é o caso do parque 
eólico de Vilamartiño,	onde	se	indica	que	é	a	superficie	que	aparece	
no plano 7 do mencionado proxecto). 

3. O solo rústico onde se asenta o parque eólico e as súas infraestruturas 
cambiarán de catalogación urbanística, pasando a ser solo rústico de 
protección de infraestruturas. 

4. En relación cos usos permitidos e usos non permitidos, non existe un 
único criterio cando atendemos á literalidade dos acordos do Conse-
llo da Xunta. Vexamos algúns exemplos:

a. Véxase, por exemplo, o caso do parque eólico Carracedo: os usos 
permitidos na nova categoría de solo rústico de protección de in-
fraestruturas será, obviamente, a localización das infraestruturas e 
as súas zonas de afección destinadas ao aproveitamento do vento 
como recurso natural para a produción de enerxía (parques eólicos). 
Iso repítese para a totalidade dos parques eólicos. Nalgúns casos, 
como o deste parque eólico, tamén son permitidos os usos agrí-
colas e gandeiros sen máis limitación que a necesaria protección 
das infraestruturas enerxéticas establecida nas zonas de afección. 
Pero non así as actividades forestais,	que	fican	limitadas	a	que	
as especies non superen a altura equivalente ao 20% da buxa (e iso 
esténdese a calquera outro elemento que non pode superar esa 
altura).

b. No caso do parque eólico Monte Tourado-Eixe ou do parque eó-
lico A Ruña II, sinálase que os usos compatibles do terreo serán 
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os do aproveitamento existente coas seguintes restricións,	 co	fin	
de garantir que non se vai alterar o potencial eólico e, con iso, o 
funcionamento e rendemento enerxético do parque eólico:

iii. Prohibición	de	levantar	edificacións,	a	excepción	do	edificio	
de control, a unha distancia inferior a 200 metros do centro de 
cada aeroxerador

iv. Prohibición de plantar árbores a unha distancia inferior a 200 
metros do centro de cada aeroxerador.

5. Os	concellos	onde	se	asentan	os	parques	eólicos	fican	coa	obriga	de	
adaptar o seu planeamento urbanístico ao aprobado polo Consello da 
Xunta	cando	aproba	definitivamente	os	PSIS.	Así,	esa	adecuación	do	
planeamento xeral deberá realizarse coa redacción e tramitación da 
primeira	modificación	puntual	que	por	calquera	causa	acorde	o	con-
cello ou cando este proceda á revisión do planeamento urbanístico 
municipal vixente, mesmo por adaptación á Lei do solo de Galicia. 
Pode verse como exemplo o acordado para os concellos de Láncara e 
Triacastela, onde se asenta o parque eólico Montes de Abella.

6. Cando se produce o repotenciamento dun parque eólico, pode oco-
rrer que se liberen terras que antes estaban ocupadas por esas infraes-
truturas	e	que	foran	catalogadas	urbanisticamente	como	superficie	de	
protección de infraestruturas. Cando iso ocorre, esas terras recuperan 
a catalogación previa, como se pode ver no acordo de aprobación do 
proxecto sectorial do parque eólico de Zas, modificación substancial.

7. Na	aprobación	definitiva	do	proxecto	sectorial	de	incidencia	supramu-
nicipal as obras e instalacións vinculadas co parque eólico cualifícanse 
como de marcado carácter territorial. Entre outras consecuencias desa 
cualificación,	deriva	que	fican	exentas	das	licenzas	urbanísticas.	

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190806/AnuncioG0424-090719-0003_gl.html
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Na actualidade a regulación da enerxía eólica en Galicia vén determinada 
pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento 
eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación 
Ambiental. Esta normativa vinculada coa enerxía eólica a nivel galego modi-
ficouse	substancialmente	hai	tres	anos,	a	partir	da	aprobación	da Lei 5/2017, 
do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais 
en Galicia. 

Desde	a	modificación	de	finais	do	ano	2017,	implántase	a	liberalización	do	
sector	eólico	enmarcada	“dentro	dunha	planificación	territorial	definida,	re-
collida no vixente Plan Sectorial Eólico de Galicia”. Con esta nova norma, a 
Xunta de Galicia pretende “o desenvolvemento do sector dunha maneira 
continuada no tempo”. Será este marco o que estableza os dereitos e de-
beres das partes e delimite as posibilidades de participación, os dereitos 
asignados aos propietarios e propietarias e as diferentes afeccións que van 
sufrir as propiedades rurais (véxase o apartado 2.2.1).

Preséntanse neste apartado de forma detallada os aspectos máis relevantes 
nos procesos de autorización dos parques eólicos, tanto para aqueles que 
son autorizados pola Xunta de Galicia como para os que son competencia 
do Goberno de España por teren unha potencia total superior a 50 MW ou 
porque comparten territorio con comunidades autónomas limítrofes.

3.1. A autorización de parques eólicos pola 
Xunta de Galicia

O proceso de autorización dun parque eólico en Galicia segue estes pasos:

1. O procedemento administrativo de autorizacións para a instalación 
de parques eólicos iníciase coa solicitude da persoa interesada.

2. Antes de iniciar os trámites de solicitude da autorización administra-
tiva previa e de construción, as persoas promotoras depositarán na 
Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia a garantía económica 
(efectivo ou aval) para tramitar a solicitude de acceso á rede de trans-
porte das instalacións de produción: é equivalente a 40 €/kW instala-
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dos. Así, para un aeroxerador de 1MW deberán depositar 40.000 €. 
Recupérase coa posta en marcha do parque eólico.

3. As persoas promotoras que presenten as solicitudes de autorización 
administrativa deben acreditar capacidade legal, técnica e econó-
mica para a realización do proxecto, a través dos medios seguintes:

i. Capacidade legal. A persoa solicitante deberá ter personali-
dade física ou xurídica propia.

ii. Capacidade técnica. A capacidade técnica cumprirase median-
te a acreditación de, polo menos, un dos seguintes requisitos:

1. Exercer a actividade de produción de enerxía eléctrica du-
rante, polo menos, os últimos tres anos.

2. Contar entre os seus accionistas cun socio que participe 
no capital social cunha porcentaxe igual ou superior ao 
25% e que poida acreditar a súa experiencia durante os 
últimos tres anos na actividade de produción de enerxía 
eléctrica.

3. Subscribir un contrato de asistencia técnica por un perío-
do de tres anos cunha empresa que acredite experiencia 
na actividade de produción de enerxía eléctrica e que 
cumpra, pola súa vez, con algún dos requisitos que se 
describen nos parágrafos anteriores.

iii. Capacidade económica. Entenderase cumprida cando se ache-
gue	documentación	suficiente	que	garanta	a	viabilidade	eco-
nómico-financeira	 do	 proxecto.	 Esta	 documentación	 deberá	
incluír, polo menos, unha declaración responsable e un estudo 
económico-financeiro	que	xustifique	a	viabilidade	do	proxecto.

4. As solicitudes de autorización de parques eólicos non poderán so-
laparse, no momento da solicitude, con ningún parque eólico en 
explotación, autorizado pendente de construción ou en fase de tra-
mitación administrativa, salvo que exista un acordo entre os titula-
res dos parques eólicos afectados (véxase o apartado 2.2). É dicir, 
dentro de cada área de desenvolvemento eólico poden existir un 
ou máis parques eólicos, pero o seu solapamento non é posible. 

5. Principais documentos que hai que entregar coa solicitude:

i. Proxecto de execución e proxecto sectorial. Do contido des-
tes documentos derivará, segundo a lexislación vixente, a 
afección territorial dos parques eólicos. Son os documentos 
clave cuxa análise pormenorizada é fundamental.

ii. Se o promotor solicitase a declaración de utilidade pública, de-
berá entregar tamén unha relación concreta e individualizada de 
bens e dereitos afectados que serán obxecto de expropiación.
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iii. Xustificante	de	pagamento	da	 taxa	de	verificación	de	 requi-
sitos e capacidades para a produción de enerxía eléctrica 
(2.656,48 €).

6. Presentadas as solicitudes, serán estudadas e tramitadas na estri-
ta orde temporal da súa data de presentación. Se se cumpren os 
requisitos anteriores, o solicitante deberá pagar a taxa de autoriza-
ción administrativa das instalacións de parques eólicos (3.187,78 €).

7. En función do alcance do impacto ambiental, o proxecto de par-
que	eólico	someterase	a	avaliación	ordinaria	ou	simplificada.	Sexa	
a	avaliación	ordinaria	ou	sexa	a	simplificada,	prodúcese	un	proceso	
de participación pública que está aberto a toda a cidadanía. No 
caso de que a empresa promotora decida solicitar a determinación 
do alcance do estudo de impacto ambiental, este procedemento 
soamente estará aberto a un número limitado de institucións ou 
organismos públicos e/ou privados.

8. Son necesarios unha serie de informes intermedios: a Consellería 
de Industria reclamaralle á de Urbanismo que indique se cumpre o 
recuamento dos 500 metros que comentamos antes, e outros infor-
mes sectoriais (como pode ser da Consellería de Cultura por temas 
de patrimonio, temas de telecomunicacións, etc.).

9. En xeral, serán as delegacións de enerxía das provincias as encar-
gadas da tramitación. Farán público no DOG o proxecto de execu-
ción, os documentos de avaliación ambiental, a relación de bens 
e dereitos de necesaria expropiación e o proxecto sectorial para 
os efectos da súa información pública. Este procedemento de con-
sultas estará aberto durante 30 días para toda a cidadanía. Este é 
un momento moi importante do procedemento, pois será posible 
acceder a todos os documentos que conforman o proxecto, e po-
deranse presentar cantas alegacións se consideren.

10. O prazo máximo para obter a autorización administrativa previa e 
de construción será de tres anos, contados desde a data de presen-
tación da documentación, segundo establece o artigo 34.2 da Lei 
8/2009. O artigo 34.3 da mesma lei subliña que nesa autorización 
se expresará que a persoa promotora disporá dun prazo de tres 
anos, contado a partir do seu outorgamento, para solicitar a corres-
pondente autorización de explotación.

11. A Lei 4/2014, do 8 de maio, pola que se modifica a Lei 8/2009, do 
22 de decembro,	indica	que	“coa	finalidade	de	garantir	o	cumpri-
mento das obrigas que se establezan na autorización administra-
tiva, o promotor, con carácter previo ao inicio das obras, terá que 
constituír	unha	fianza	polo	importe	do	2%	do	orzamento	de	execu-
ción	material	das	instalacións”.	A	fianza	será	devolta	unha	vez	que	
se obteña a acta de posta en servizo do parque eólico.
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12. O punto 2 do artigo 40 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, estable-
ce que, consonte o previsto no Decreto 455/1996, do 7 de novem-
bro, de fianzas en materia ambiental, o titular do parque deberá 
constituír	as	fianzas	que	nel	se	establecen	co	fin	de	garantir	o	cum-
primento do deber de restauración dos terreos ocupados polo par-
que eólico na fase de obras e desmantelamento. Non existe unha 
porcentaxe	específica	que	determine	a	contía	da	fianza.	Esta	é	es-
tablecida pola autoridade ambiental.

13. Unha vez executado o proxecto, presentarase a correspondente 
solicitude de autorización de explotación no órgano territorial da 
consellería competente en materia de enerxía, acompañada dun 
certificado	de	final	de	obra,	segundo	fixa	o	artigo	35	da	Lei	8/2009.	
A autorización de explotación outorgarase no prazo dun mes.

14. As transmisións de titularidade dun parque eólico en explotación, 
dun parque eólico autorizado pendente de construír e dun expedien-
te administrativo no que se tramita a autorización dun parque eólico 
requiren autorización administrativa previa da consellería. A transmi-
sión de titularidade autorizada entenderase extensiva á declaración 
de utilidade pública da instalación en cuestión. Non é preceptiva a 
participación das propietarias ou propietarios das terras eólicas.

15. Existen	unha	serie	de	modificacións	do	parque	eólico,	denomina-
das	modificacións	non	substanciais,	que	non	requiren	dunha	nova	
autorización.	Son	aquelas	modificacións	que	cumpran	a	totalidade	
dos catro seguintes requisitos (artigo 37 da Lei 8/2009):

i. Os	aeroxeradores	mantéñense	dentro	da	poligonal	definida	
no proxecto inicial.

ii. A potencia total do parque eólico non experimenta un incre-
mento ou redución de máis do 10% da potencia autorizada no 
proxecto orixinal.

iii. Cúmprense os requisitos e criterios de non solapamento.

iv. Disponse de informe favorable do órgano ambiental e do ór-
gano competente en materia de ordenación do territorio e 
urbanismo.

v. Tamén	 terán	a	consideración	de	modificacións	non	substan-
ciais	 aquelas	 modificacións	 consistentes	 no	 incremento	 da	
potencia nominal dos aeroxeradores, sempre que non supo-
ñan un incremento ou redución de máis do 10% da potencia 
autorizada no proxecto orixinal. É dicir, os cambios actuais de 
aeroxeradores que pasan, por exemplo, de 0,6 MW a 3 MW si 
requiren de nova autorización.

16. Atendendo á Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970217/Anuncio377E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970217/Anuncio377E_gl.html
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de Compensación Ambiental, e ao Decreto 80/2000, do 23 de mar-
zo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de inciden-
cia supramunicipal,	o	Consello	da	Xunta	aprobará	definitivamente	o	
proxecto sectorial do parque eólico. Esta aprobación é moi impor-
tante para os actores participantes (véxase o apartado 2.1). 

3.2. Os parques eólicos declarados de interese 
especial

A	modificación	 da	 Lei 8/2009,	 realizada	 a	 finais	
do ano 2017, establece que os promotores dos 
proxectos gañadores das poxas estatais de reno-
vables poderán solicitarlle á Xunta que os declare 
“proxectos de interese especial” (nova disposi-
ción adicional primeira da Lei 8/2009). Con esta 
declaración conseguen: 

i) que o parque eólico se tramite de forma priorita-
ria e urxente, e

ii) que os prazos da fase de instrución do procede-
mento (tanto en relación coa autorización admi-
nistrativa previa e de construción e da avaliación 
de impacto ambiental como en canto á tramita-
ción do proxecto sectorial) se reduzan á metade. 
Así as persoas interesadas, veciñanza, propieta-
rios/as e concellos só terán 15 días en lugar dos 
30 que teñen todos os demais procedementos 
para consultar o expediente e realizar as alega-
cións oportunas se o consideran necesario.

3.3. A utilidade pública da enerxía eléctrica

Segundo establecen os artigos 44 e 45 da Lei 8/2009, a solicitude de de-
claración de utilidade pública poderá efectuarse en calquera momento por 
parte da empresa, tanto de maneira simultánea á solicitude de autorización 
administrativa previa e/ou de construción como durante a tramitación des-
tas autorizacións ou mesmo con posterioridade á obtención de calquera das 
ditas autorizacións administrativas.

O recoñecemento da utilidade pública das instalacións que producen elec-
tricidade	a	través	do	vento	será	acordado	pola	Dirección	Xeral	de	Planifica-
ción Enerxética e Recursos Naturais.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2000/20000417/Anuncio831A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2000/20000417/Anuncio831A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2000/20000417/Anuncio831A_gl.html
https://www.lex.gal/galilex/4385
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Para tal recoñecemento será necesario que a empresa interesada o solicite, 
incluíndo unha lista concreta e individualizada dos bens e dereitos sobre os 
que non se obtivo un acordo coas súas persoas propietarias e sobre as que 
se considera necesaria a expropiación.

A petición de utilidade pública do parque eólico someterase a información 
pública (momento no que como propietarios/as poderán presentar alega-
cións) e a Xunta de Galicia tomará unha decisión ao respecto, podendo decla-
rar a utilidade pública do parque eólico e facilitar a expropiación do terreo. A 
confirmación	da	utilidade	pública	pola	Xunta	da	Galicia	abre	inmediatamente	
a vía da expropiación e a ocupación urxente dos terreos para os efectos do 
artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa.

Cómpre salientar que a	modificación	normativa	incorporada	na	Lei	5/2017	
foi contraria á transparencia informativa e a salvagardar os intereses das pro-
pietarias e propietarios dos terreos:	esa	modificación	eliminou	a	necesidade	
de que a empresa solicitante da declaración de utilidade pública tivese que 
xustificar	os	motivos	polos	que	non	fora	posible	ter	chegado	a	un	acordo	
previo cos propietarios/as dos terreos que evitase a expropiación. 

3.4. A utilidade pública da eólica nos montes 
veciñais

Os montes veciñais en man común teñen recoñecido o seu valor social e a 
súa utilidade pública propias na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes 
veciñais en man común, e no regulamento para a execución desa lei, desen-
volvido polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro. 

A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas, 
unha	vez	máis,	introduciu	modificacións	na	configuración	da	enerxía	eólica	
en Galicia, neste caso en relación cos montes veciñais en man común.

En concreto, da nova redacción ao artigo 45 da Lei 8/2009, no que se esta-
blece a concorrencia de utilidades ou interese público e o trámite e decla-
ración de compatibilidade ou prevalencia. En concreto, no seu apartado 7 
sinálase que “... a declaración de utilidade pública dun parque eólico impli-
cará o recoñecemento de prevalencia para os efectos establecidos no apar-
tado 1 do artigo 6 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en 
man	común”.	É	dicir,	mediante	esta	modificación	normativa	establécese que 
os parques eólicos sempre terán unha utilidade pública ou interese social 
que prevalecerán sobre os propios dos montes veciñais. 

Desde o OEGA consideramos que debería ser necesario estudar caso a caso 
para determinar a prevalencia dunha instalación eléctrica ou do monte veci-
ñal. Establecer unha prevalencia absoluta, como se fai a partir de 2017, com-
plica totalmente e pon en risco as opcións para preservar valores ambien-
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15431
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-3358
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-3358
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11414&p=20171228&tn=1
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tais, patrimoniais ou ecolóxicos únicos que posúen moitos montes veciñais 
en man común en Galicia. 

3.5. Procesos de repotenciamento de parques 
eólicos

Unha parte importante dos parques eólicos de Galicia comezan a achegarse 
ao	final	da	súa	vida	útil,	que	se	adoita	estimar	nuns	20	anos	de	actividade.	
Neste senso xa se están producindo procesos de repotenciamento de par-
ques eólicos, que implican a substitución dos aeroxeradores obsoletos por 
outros novos, con maior potencia unitaria, implicando unha redución grande 
do número de muíños no parque eólico. Xa se teñen producido procesos de 
repotenciamento en Malpica, Cabo Vilán e, máis recentemente, en Corme e 
Zas. Na táboa 2 preséntase un resumo dos principais cambios deste último 
parque eólico. 

Táboa 2: Comparación entre parque orixinal e parque repotenciado. PE Zas

 PE Zas, orixinal PE Zas, repotenciado % Variación

Aeroxeadores (número) 80 10 -   87,50  

Diámetro ROTOR (metros) 30 114   280,00  

Potencia unitaria (kW) 300 2.400   700,00  

Potencia total instalada (MW) 24 24       -   

Lonxitude das pas (metros) 14,5 57   293,10  

Altura da torre (metros) 24 93   287,50  

Subestación transformadora 20/66 kV 20/66 kV    -

Liña evacuación enerxía Aérea a 66 kV. Vimianzo Aérea a 66 kV. Vimianzo    -

Orzamento de execución (euros) 15.632.939  24.882.680     59,17  

Produción estimada (GWh) 52,8 100,27    89,91  

Horas equivalentes de produción 2.200 3.820    73,64  

Fonte: Elaboración propia a partir da BISEEGA

O repotenciamento é considerado un cambio substancial do parque eólico. 
Polo tanto, debe ser sometido a un proceso de autorización1. Todo indica 

1 Aquí pódese ver a resolución que outorga as autorizacións administrativas previas e de construción 
do	parque	eólico	de	Zas,	modificación	substancial	(repotenciación	parque	eólico	de	Zas),	situado	nos	
concellos de Santa Comba e Zas. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190312/AnuncioG0424-170119-0010_gl.html
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que nos vindeiros anos se vai producir un forte avance dos procesos de re-
potenciamento. Hai que apuntar, ademais, que o Decreto 19/2011, do 10 de 
febreiro,	polo	que	se	aproban	definitivamente	as	directrices	de	ordenación	
do territorio,	cando	se	refire	ás	actuacións	relativas	á	enerxía	eólica,	indica	
que na regulación das condicións para o desenvolvemento dos parques eó-
licos se priorizará “a repotenciación dos xa existentes”.

3.6. Parques eólicos tramitados pola 
Administración estatal 

Non todos os parques eólicos situados en Galicia son tramitados pola Xun-
ta de Galicia. Aqueles que teñan unha potencia total superior a 50 MW ou 
aqueles que compartan territorio con Asturias ou coa Comunidade de Cas-
tela León serán tramitados pola Administración xeral do Estado. 

Ata o momento non hai ningún parque eólico en Galicia que fose instalado 
baixo ese procedemento administrativo. Non obstante, na actualidade hai 
máis de 2.000 MW nalgunha fase de tramitación por parte do Ministerio 
para	a	Transición	Ecolóxica	e	o	Reto	Demográfico.	Neste	apartado	imos	dar	
algunhas pinceladas sobre como se desenvolve o procedemento adminis-
trativo no ámbito do Ministerio:

a. Segundo establece o artigo 34.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, 
de avaliación ambiental, o procedemento administrativo de autoriza-
ción comeza mediante a iniciativa dun promotor que, de forma potes-
tativa (é dicir, é un paso voluntario), se dirixe á autoridade ambiental 
para requirir a emisión do documento de alcance do estudo de im-
pacto ambiental. 

b. Presentado o documento inicial do proxecto, a autoridade substantiva 
(ou sexa, a que ten as competencias para autorizar as instalacións, nes-
te	caso	o	Ministerio	para	a	Transición	Ecolóxica	e	o	Reto	Demográfico)	
porá en marcha as denominadas actuacións previas, que consisten en 
solicitarlle á autoridade ambiental a elaboración do documento de al-
cance do estudo de impacto ambiental. Esta autoridade realizará con-
sultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas2, 
e elaborará o documento de alcance do estudo de impacto ambien-
tal, todo isto seguindo o que se sinala nos artigos 34.2 a 34.6 da Lei 
21/2013. Cómpre mencionar que, ao seren parques de máis de 30 MW, 
o artigo 7 da Lei 21/2013 establece que o procedemento de avaliación 
do	impacto	ambiental	sempre	será	o	ordinario,	non	o	simplificado.

2 As institucións e persoas interesadas contarán con 30 días para manifestar o que consideren nese 
momento previo. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio76FA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio76FA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio76FA_gl.html
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
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c. O artigo 53.1.a da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléc-
trico, estipula a petición dunha autorización administrativa previa 
como punto de arranque do proceso de autorización, que se tramitará 
co anteproxecto da instalación como documento técnico, xunto coa 
avaliación do impacto ambiental, segundo establece o artigo 36 da 
Lei 21/2013. Non poderá ser concedida a autorización administrativa 
se o promotor non obtivo previamente o permiso de acceso e cone-
xión á rede de transporte de electricidade. A autorización tramítase 
conxuntamente para o parque eólico e todas as súas instalacións, in-
cluída a liña de evacuación. 

d. O estudo de impacto ambiental someterase a información pública 
durante un período de tempo de 30 días hábiles, segundo establece 
o artigo 36 da Lei 21/2013 e os artigos 124 e 125 do Real decreto 
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de 
transporte, distribución, comercialización, subministración e procede-
mentos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

e. Cumprido o anterior, o órgano ambiental debe emitir a declaración do 
impacto ambiental, segundo deriva do artigo 41 da Lei 21/2013. 

f. A continuación o promotor debe presentar a solicitude da autorización 
de construción. Para iso necesita presentar o proxecto de execución 
con todos os condicionantes incorporados que deriven da formula-
ción da DIA. Na resolución de autorización da construción do parque 
eólico indicarase o prazo para conseguir a autorización de explotación 
do parque eólico.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24019
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Cando un terreo está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico 
definidas	 polo	 Plan	 Sectorial	 Eólico	 de	Galicia	 e	 pola	 Lei	 8/2009, e unha 
empresa promotora de parques eólicos quere dispor desas parcelas, esa 
empresa terá que conseguir a autorización administrativa da Xunta de Gali-
cia, seguindo o procedemento administrativo que se mostrou na sección 3. 

Normalmente, os propietarios ou propietarias das terras coñecen da exis-
tencia dunha empresa interesada en realizar esa instalación cando esta xa lle 
presentou o proxecto ou anteproxecto á Xunta e este foi admitido a trámite. 
De feito, na actualidade, a admisión a trámite dunha proposta de parque 
eólico non require de ningún paso no que participen as persoas propieta-
rias. Sen ser a única, esta é unha das eivas máis importantes que ten o marco 
xurídico da enerxía eólica en Galicia. 

Despois de moitos anos de traballo no rural, despois de recompilar moita 
información de contratos, procesos expropiatorios e procesos negociado-
res, as recomendacións do Observatorio Eólico de Galicia son simples pero 
moi claras:

 Ô Os propietarios e propietarias e as súas comunidades débense infor-
mar o máis amplamente posible antes de tomar calquera decisión.

 Ô É crucial buscar alianzas con outros propietarios/as de terreos que es-
tean na mesma situación, cos poderes locais, con entidades agrarias, 
con entidades sociais diversas, incluídas as organizacións profesionais 
e as universitarias.

Estas	recomendacións	teñen	como	finalidade	permitir	corrixir	varias	das	de-
ficiencias	que	 se	detectan	no	proceso	que	 se	 inicia	 cando	unha	empresa	
promotora chega á parroquia eólica: 

i. As empresas teñen experiencia negociadora, dispoñen de moita infor-
mación (datos de produción estimada, estimación da retribución, etc.) 
e máis recursos humanos que as comunidades locais.

ii. As empresas chegan á parroquia eólica cun plan moi ben trazado e 
cuns obxectivos claros: tratarán de negociar por separado con propie-
tarios e propietarias, aprenderán rápido sobre as relacións sociais lo-
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cais, realizarán ofertas de rendas anuais sempre condicionadas a unha 
posible expropiación ou a un posible movemento do parque a outra 
parroquia.

iii. As autorizacións de parques eólicos son para toda a vida, non teñen 
data de caducidade, malia que, se o propietario é unha comunida-
de de montes, esta poderá subscribir, inicialmente, contratos por un 
máximo de 30 anos.

Para as persoas propietarias das terras eólicas, dado o actual contexto norma-
tivo, as opcións económicas e xurídicas cínguense a unha especie de “cesión 
das súas terras” a terceiros mediante algunha das seguintes tres fórmulas: a 
expropiación, o alugueiro ou a compravenda. A continuación preséntanse os 
elementos máis importantes a considerar nas dúas primeiras opcións, as máis 
utilizadas	en	Galicia,	co	obxectivo	de	definir	estratexias	que	permitan	obter	
mellores resultados para as comunidades rurais. A terceira vía non será obxec-
to de exploración porque non foi moi usada en Galicia, ata onde sabemos. 
Ademais, non é unha opción posible para os montes veciñais en man común, 
xa que a normativa en vigor non permite a venda desta clase de propiedades. 
Por outra banda, a compravenda sería a fórmula máis desaconsellable debi-
do a que os prezos formalizados nas operacións rexistradas polo OEGA non 
incluían	ningún	 valor	 xerado	pola	explotación	do	 recurso	eólico,	 fixándose	
unicamente en termos do seu valor como terreo rústico.

4.1. A opción da expropiación

Como xa indicamos anteriormente (apartado 3.4), unha instalación para a 
produción de electricidade a partir do vento pode ser declarada como unha 
actividade de utilidade pública. Para iso, cómpre que a empresa promotora 
o solicite, o que pode facer de maneira simultánea á solicitude de autoriza-
ción administrativa previa e/ou de construción, durante a tramitación destas 
autorizacións ou con posterioridade á obtención de calquera das ditas au-
torizacións administrativas. Nesa solicitude a empresa ten que incluír unha 
relación concreta e individualizada dos bens e dereitos sobre os que non se 
obtivo un acordo cos titulares e sobre os que se estima necesaria a expropia-
ción. Esta solicitude estará sometida a información pública. 

Se a Xunta de Galicia lle concede a utilidade pública á instalación, isto de-
terminará a necesidade de ocupación dos bens e a adquisición dos dereitos 
afectados, implicando a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da 
Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa.

Como	se	explicou	anteriormente	(véxase	o	apartado	4.3),	a	modificación	da	
Lei	8/2009	 implica	que	a	confirmación	da	utilidade	pública	pola	Xunta	da	
Galicia abra inmediatamente a vía da expropiación e a ocupación urxente 
nos montes privados individuais e nos montes veciñais.
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1954/BOE-A-1954-15431-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1954/BOE-A-1954-15431-consolidado.pdf
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Para	o	Observatorio	Eólico	de	Galicia,	é	imperiosa	a	necesidade	de	modificar	
a lexislación neste aspecto. As promotoras semellan ter carta branca para soli-
citar a declaración de utilidade pública, que nos procesos administrativos que 
temos analizado (de máis de 150 parques) case na totalidade deles foi conce-
dida esa utilidade pública1. Malia que na meirande parte dos parques eólicos 
se produciu un acordo entre as partes (que desembocou no establecemento 
dun alugueiro anual), a opción da utilidade pública e da expropiación forzosa 
xogan sempre como unha panca que empurra os acordos cara a rendas máis 
baixas e condicións máis severas para os propietarios/as.

Neste	sentido,	a	necesidade	de	xustificar	razoadamente	o	porqué	do	non	
acordo cos propietarios ou propietarias axudaría a un resultado máis xus-
to. En segundo lugar, no caso de chegar á expropiación, a actuación dos 
órganos e instancias lexislativas, administrativas e xurídicas debería ir en-
camiñada para recoñecer que o método de avaliación económica das te-
rras eólicas a expropiar (debido, entre outros, aos argumentos presentados 

1 Quizais se podería nomear o caso do parque eólico Chantada, no que a CMVMC de Faro-Argozón, 
presentou e gañou un contencioso que obrigaba a devolver o seu monte veciñal á situación previa á 
instalación do parque eólico, fundamentando a decisión, entre outros argumentos, no feito de que 
“...	non	se	motiva	suficientemente	a	prevalencia	da	explotación	enerxética	da	instalación	sobre	a	uti-
lidade pública e o interese social (do monte comunal)…”. Porén, no recurso de casación esa sentenza 
foi anulada.

 Tamén está estoutra sentenza, neste caso non impugnada, na que o alto tribunal consideraba que a 
prevalencia do valor social do parque eólico respecto ao valor social do monte comunal non estaba 
xustificada.

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f4582ac7ec5e5ceb02a94af5cbb0ab9283b1b8ed4f7b05ec
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196f7a57315e917d237a0481252d9ba8ef9
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/76ecbb194149268e/20070712
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nesta mesma guía) debe ser o método da capitalización das rendas e non 
o método do valor comparativo con terras rústicas ou agrarias, segundo o 
caso. Deste xeito o prezo incorporaría o valor xerado pola explotación do 
recurso eólico existente neses predios (e non noutros).

Entendemos	que	esa	modificación	normativa	é	unha	peza	clave	para	tratar	
de	modificar	 as	 condicións	nas	que	 se	establece	a	 vinculación	entre	pro-
motores e propietarios/as de terras eólicas. Sendo conscientes de que iso 
require unha vontade política para alcanzar ese obxectivo, desde o OEGA 
demos pasos nese sentido, compartindo as nosas propostas cos grupos po-
líticos	para	tratar	de	achegar	argumentos	que	serviran	para	definir	un	marco	
normativo máis social e territorialmente xusto, sen que iso comprometa o 
proceso de transición enerxética no que estamos inseridos. 

Á marxe deses cambios estruturais, queremos apuntar algunhas considera-
cións que poden resultar útiles para entender como funciona a expropiación:

 Ô A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocu-
pación de bens e adquisición dos dereitos afectados e implicará a súa 
urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación 
forzosa de 1954. É dicir, a empresa ocupará o monte de forma inme-
diata. Pola súa parte, as propietarias ou propietarios agardarán anos 
para	coñecer	o	resultado	final.

 Ô Desde 2006, o procedemento expropiatorio en Galicia desenvólvese a 
través da acción do Xurado de Expropiación Forzosa de Galicia (XEFG). 
Entre	as	súas	funcións	figura	fixar	o	“prezo	xusto”	do	ben	obxecto	de	
expropiación. 

 Ô Para chegar a ese prezo xusto, as partes implicadas, propietario/a e 
empresa promotora, achegan as súas propias follas de aprecio (docu-
mento	onde	se	fixa	o	que	a	parte	interesada	considera	o	prezo	xusto)	
dos bens obxecto de expropiación e a documentación ou argumenta-
ción	que	xustifiquen	as	súas	respectivas	propostas.	Normalmente,	os	
resultados presentados polas empresas e polos propietarios/as están 
moi distantes, chegando a multiplicar/dividir por máis de 100.

 Ô A utilización de peritaxes independentes, de prestixio e ben conforma-
das, para establecer o valor de todos os atributos que posúe o monte 
obxecto de expropiación (potencial eólico diferenciado; riqueza fau-
nística e/ou paisaxística...) é un feito central deste procedemento. 

 Ô Habitualmente, a decisión do XEFG sobre o prezo xusto sitúase no 
medio dos dous valores extremos anteriores, os da promotora e os 
dos propietarios/as. As partes poden aceptar a decisión do XEFG ou 
poden discrepar del. Neste último caso, as partes deben acudir ao 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

 Ô Este tribunal ten autonomía para determinar o prezo xusto para o ben 
obxecto de expropiación, corroborando a actuación do XEFG ou es-
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tablecendo valores diferentes. En xeral, a decisión do TSXG sitúase 
entre	os	valores	mínimo	e	máximo	que	fixaran	as	follas	de	aprecio	dos	
promotores e dos propietarios/as.

Ata o de agora non coñecemos unha boa expropiación para as comunida-
des rurais. Na nosa actividade de transferencia do coñecemento temos par-
tillado máis dunha vez esta idea: “É mellor un mal acordo que unha boa 
expropiación”. Simplemente porque esta última non existiu ata o de agora. 
E, seguindo a sabedoría popular, “máis vale un mal acordo que un bo prei-
to”, sentarse a negociar pode ser recomendable se nos aforra tempo, diñei-
ro e incerteza, pois neste caso unha vitoria pode implicar poucas ganancias 
no aspecto económico se o método de valoración dos terreos eólicos que 
se emprega segue a ser o método do valor comparativo.

Para ilustrar esta situación (véxase Táboa 3), imos pór un exemplo moi claro 
neste sentido a partir dunha sentenza dun caso de expropiación en Galicia. 
A comunidade de montes non quería a expropiación, quería o acordo coa 
empresa. Esta, unha multinacional de orixe parcialmente galega, solicitou 
e obtivo a declaración de utilidade pública e expropiáronse os predios. A 
comunidade de montes comeza un camiño de informes, avogados, perita-
xes,	xulgados,	tribunais,	maxistrados...	Resultado	final:	pola	expropiación	de	
case	o	80%	da	superficie	total	expropiada	para	o	parque	eólico	o	Tribunal	
Superior	de	Xustiza	de	Galicia	confirmou	o	prezo	xusto	fixado	polo	Xurado	
Provincial de Expropiación de Lugo: unha cantidade que se situaba arredor 
dos 400.000 euros. Dese total, descontando os gastos de equipo xurídico e 
pericial, a comunidade ingresou a metade, aproximadamente. Ese parque 
eólico está en funcionamento desde 2004. No ano 2005 a facturación esti-
mada pola venda de electricidade foi de 4,3 millóns; en 2008, 5,5 millóns; en 
2015, 3,7 millóns... En todo o seu período de vida estimamos unha factura-
ción	de	62	millóns	de	euros	(a	prezos	correntes).	Na	superficie	expropiada	a	
esa comunidade de montes situáronse 15 aeroxeradores que representaban 
o 65,2% da potencia total do parque eólico.

Táboa 3: Superficies expropiadas vinculadas a parque eólico Pena Armada

 
Superficie total do PE  

(m2) (1)

Superficie do PE 
propiedade da CMVMC 

(m2) (2)
Relación (2)/(1) 

Pleno dominio      15.441      12.008          77,77  

Superficie de protección eólica     180.864     143.323          79,24  

Superficie de voo      49.029      38.760          79,06  

Fonte: Elaboración propia a partir de BISEEGA
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Debemos facer unha mención especial ao que ocorre coa expropiación can-
do se produce un proceso de repotenciamento dun parque eólico. Partindo 
do caso dun ben inicialmente expropiado para un parque eólico, o repoten-
ciamento pode producir dúas situacións:

1. Os bens expropiados inicialmente para un parque eólico (supoñamos 
un parque eólico de 30 MW e 100 aeroxeradores) continúan estando 
afectados polo novo parque eólico repotenciado (agora con só 10 ae-
roxeradores e 30 MW).

2. Os bens expropiados para o parque inicial xa non están afectados 
polo novo parque eólico. 

Esta última situación é a que se espera que 
sexa a máis habitual. Por exemplo, tal como 
se observa nas ilustracións 3 e 4 relativas ao 
repotenciamento do parque eólico de Zas, 
hai terras que xa non forman parte do novo 
parque eólico. Ademais, na propia resolu-
ción de aprobación do proxecto sectorial de 
incidencia supramunicipal do dito parque, 
menciónase	 que	 existen	 superficies	 que	
deixan de ser solo de protección de infraes-
truturas enerxéticas, recuperando a súa cata-
logación de rústicas ordinarias (ben é certo 
que	iso	non	significa	que	esas	superficies	fo-
sen expropiadas, pois puideron ser obxecto 
dun contrato de arrendamento ou similar, ou 
incluso de compravenda, pero o caso é que 
mostran	superficies	que	xa	non	están	afecta-
das polo parque eólico).

Nas dúas situacións consideradas anterior-
mente, podería considerarse se existe derei-
to á reversión das propiedades inicialmente 
expropiadas. Vexamos isto con detalle.

Segundo o artigo 54 da Lei de expropiación 
forzosa, os propietarios ou propietarias te-
ñen dereito á reversión cando:

 Ô Non se execute a obra ou non se esta-
bleza a obra ou o servizo que motivou a 
expropiación. Este non parece ser o caso 
que nos ocupa.

 Ô Houbese unha parte sobrante ou desapa-
recese a afección. Este pode ser un caso 
real nos procesos de repotenciamento.

Ilustración 3: Parque eólico de Zas (antigo)
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Fonte: Embriza Estudios Ambientales (2017): Memoria 
ambiental referida al Anteproyecto Repotenciación Parque 
Eólico Zas.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0424-100519-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0424-100519-0003_gl.html
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Ilustración 4: Parque eólico de Zas (repotenciado)

Fonte: Embriza Estudios Ambientales (2017): Memoria ambiental referida al Anteproyecto 
Repotenciación Parque Eólico Zas.

En todos os casos, para que o ben reverta novamente nos seus propietarios/
as (ou herdeiros/as), deberán aboarlle a indemnización correspondente a 
quen fora o seu titular (é dicir, á empresa propietaria do parque eólico). 

O	artigo	55	da	Lei	de	expropiación	forzosa	fixa	como	se	establece	esa	in-
demnización no caso da reversión. O expropiado, a cambio de recibir o ben, 
deberá restituír a indemnización recibida como prezo xusto no seu mo-
mento actualizada conforme a evolución do índice de prezos ao consumo 
entre o momento da expropiación e o momento da reversión. 

Non obstante, non hai posibilidade de reversión cando (artigo 54 2.a da 
Lei	de	expropiación	forzosa)	“...	simultaneamente	á	desafección	do	fin	que	
xustificou	a	expropiación	se	acorde	xustificadamente	unha	nova	afección	a	
outro	fin	que	sexa	declarado	de	utilidade	pública	ou	 interese	social.	Nes-
te suposto, a Administración daralle publicidade á substitución, podendo 
o primitivo dono ou os seus herdeiros alegar canto estimen oportuno en 
defensa do seu dereito á reversión, se consideran que non concorren os re-
quisitos exixidos pola lei...”. É dicir, non é posible a reversión cando un ben 
expropiado para un proxecto de parque eólico declarado de utilidade públi-
ca pasa a ser un ben afectado por un novo parque eólico tamén declarado 
de utilidade pública. Este é o caso dos parques eólicos repotenciados ata 
agora en Galicia. 
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Así	mesmo,	tampouco	haberá	dereito	á	reversión	cando	“...	a	afección	ao	fin	
que	xustificou	a	expropiación	ou	a	outro	declarado	de	utilidade	pública	ou	
interese social se prolongue durante dez anos desde a terminación da obra 
ou o establecemento do servizo” (artigo 54.2.b da LEF). É dicir, se o ben ex-
propiado	estivo	polo	menos	durante	10	anos	afectado	polo	fin	para	o	que	se	
expropiou (o parque eólico) tampouco pode haber reversión. 

Polo de agora, no OEGA non temos constancia de ningún caso de reversión 
efectiva.

4.2. A opción do alugueiro

A	opción	de	establecer	un	contrato	de	dereito	de	superficie	ou	un	contrato	
de arrendamento sobre a parte do monte na que se quere establecer o par-
que eólico foi a fórmula máis estendida de vinculación entre propietarios/
as e promotores. Desde o OEGA apostamos por esta opción como a mellor 
para as partes. É a fórmula máis atractiva para os propietarios/as dos terreos 
con potencial eólico polas seguintes razóns:

 Ô Os propietarios/as conservan a súa propiedade.

 Ô Os propietarios/as	pódense	beneficiar	de	futuros	cambios	de	uso	ou	
de	futuras	modificacións	nas	condicións	dos	parques	eólicos.	

Despois da experiencia acumulada, en decembro de 2019 o Observatorio 
Eólico de Galicia compartiu con toda a sociedade galega unha proposta de 
dous tipos de contrato:

 Ô Un contrato de dereito de superficie. Preparado para a opción do 
alugueiro cando o propietario da terra é unha comunidade de montes 
veciñais en man común.

 Ô Un contrato de arrendamento. Deseñado para o caso de propieta-
rios/as privados individuais.

http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/96/contrato_tipo_cmvmc_.pdf
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/96/contrato_tipo_particulares_.pdf
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No anexo desta guía pódense encontrar copias destes e tamén os enlaces 
para a súa descarga. Nos parágrafos seguintes imos presentar algúns dos 
elementos máis relevantes, sen distinguir, a menos que sexa imprescindible, 
entre	contrato	de	dereito	de	superficie	e	contrato	de	arrendamento.	Nestes	
contratos establécense unha serie de cláusulas que os propietarios/as de-
ben ter en conta no seu proceso negociador. Divídense en cláusulas xerais e 
cláusulas de carácter económico. 

4.2.1. Cláusulas xerais que se deben incluír nos contratos

A continuación resáltanse as cláusulas xerais que se consideran máis signi-
ficativas:

 Ô Débese estudar ben a afección territorial do parque eólico, tendo en 
conta todas as categorías de afeccións que se comentaron nas sec-
cións anteriores. E esas afeccións débense vincular con aeroxeradores 
ou outros elementos do parque eólico (subestación, gabias de condu-
ción, estradas, protección eólica, servidume de voo...).

 Ô É	necesario	que	 no	 contrato	 se	 identifique	 clara	 e	 nominalmente	o	
parque eólico do que se trate; nome, potencia total, potencia unitaria, 
mención ao expediente administrativo que o sustenta, etcétera. 

 Ô Cómpre establecer de forma clara os usos permitidos e/ou prohibidos 
nas	terras	obxecto	de	alugueiro.	Quérese	dicir	que	será	necesario	fixar,	
por exemplo, se o gando poderá ir pacer ou non, ou se poderemos 
facer	silvicultura	ou	non.	Neste	sentido,	é	necesario	clarificar	se	prevale-
cen as afeccións derivadas do PSEG, como se comentou anteriormente, 
as derivadas da autorización e da aprobación do Plan Sectorial Eólico 
de	Galicia	ou	as	que	figuren	no	contrato	(en	xeral,	estas	últimas	sempre	
son máis laxas en afección, pero o plan e as normas das que derivan as 
autorizacións sempre van prevalecer sobre os contratos).

 Ô No caso dos propietarios/as privados individuais, os contratos poden 
ter límites superiores, pero no caso de montes veciñais en man común 
a duración do contrato non pode exceder os 30 anos. A duración des-
te dereito será unha cuestión secundaria se alcanzamos a introducir 
nas cláusulas mecanismos que dean seguridade e certeza diante dos 
cambios que poden ocorrer en períodos tan prolongados e permitan 
a mellora e actualización das rendas cando ocorran.

 Ô A documentación emitida polo Catastro non é válida para asignar de-
reitos	sobre	as	propiedades,	polo	que,	para	minimizar	os	conflitos,	dé-
bese obrigar a empresa promotora a utilizar os documentos de maior 
valor	xurídico:	clasificación	do	monte	veciñal	e	carpetas	ficha	ou	docu-
mentos privados ou públicos de propiedade, segundo o caso.
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 Ô É necesario tamén introducir unha cláusula que recolla as obrigas das 
partes no proceso de desmantelamento do parque eólico: prazos, res-
tauración ambiental se procede, retirada de instalacións, etcétera.

Ademais destas cláusulas xenéricas, cómpre incluír tamén algunhas cláusu-
las de natureza económica. Son as que tratamos a continuación.

4.2.2. Cláusulas económicas para incluír nos contratos

En primeiro lugar, cómpre mencionar os mecanismos máis comúns para es-
tablecer a contía económica do contrato. Tres opcións son as máis utilizadas:

1. Participación na retribución bruta dos parques eólicos. Consiste en 
fixar	unha	porcentaxe	da	retribución	bruta	que	irá	destinada	a	pagar	a	
ocupación	das	terras	eólicas.	Esta	porcentaxe	pode	ser	fixa	ou	variable.	

2. Pagamento dunha cantidade segundo a superficie ocupada. Hai 
dous	 sistemas:	 un	 pagamento	 único	 por	 toda	 a	 superficie	 ocupada	
e un pagamento diferenciado, tendo en conta os diferentes tipos de 
ocupación (pleno dominio e servidumes). Os prezos que se poden al-
canzar son moi variables.

3. Establecemento dun canon en función da potencia instalada. Este 
foi ata agora o mecanismo máis común nos parques eólicos galegos; 
na	súa	formulación	máis	simple	consistía	en	fixar	un	prezo	por	MW.	

No	 contrato	 de	 arrendamento	 e	 no	 contrato	 de	dereito	 de	 superficie,	
o OEGA aposta por algunha das dúas primeiras opcións, para servir de 
soporte de vinculación entre propietarios/as e promotores no momento 
actual de desenvolvemento eólico. Iso é debido a que na actualidade os 
parques eólicos teñen un menor número de aeroxeradores que se con-
centran nun número menor de predios, polo que repartir a renda total 
segundo a potencia instalada pode desembocar en certas iniquidades: 
poucos predios terán moita potencia (pero menores servidumes) e moi-
ta participación na renda e moitos predios terán menor potencia (pero 
maiores servidumes) e menor participación na renda. 

Nestes casos podería existir un sistema mixto2: a empresa decide des-
tinar a pagamentos das rendas das terras eólicas unha porcentaxe da 
facturación (seguindo o mecanismo 1) ou unha cantidade por MW (me-
canismo 2), e reparte esa contía entre os propietarios/as establecendo a 
porcentaxe de afección de cada propietario na afección total do parque. 

2 De feito, no OEGA temos constancia de varios contratos neste sentido.
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Para	fixar	a	participación	de	cada	propietario	na	afección	total	ábrense	
dúas opcións:

 Ì Dando	igual	peso	a	todo	tipo	de	superficie,	ponderando	igual	o	
pleno dominio, as servidumes e a protección eólica.

 Ì Ponderando	 cada	 unha	 desas	 superficies	 segundo	 o	 tipo	 de	
afección (isto último está recollido nas dúas propostas de con-
tratos formuladas polo OEGA).

A experiencia do OEGA sinala que non existe ningún caso onde a empresa 
iniciase a negociación cun mecanismo de pagamento e acabase aceptando 
a proposta distinta formulada polas comunidades de propietarios/as rurais. 
Polo tanto, a elección do mecanismo de remuneración (as opcións 1, 2 e 3 
anteriores)	virá	condicionada	pola	estratexia	que	defina	a	empresa	promo-
tora.	Calquera	que	 sexa	o	mecanismo	finalmente	escollido,	o	propietario	
tentará mellorar a redacción do contrato negociando algunhas das cláusulas 
económicas que comentamos a seguir (e que xa están inseridas nos contra-
tos que se poden encontrar no anexo):

 Ô O momento no que os propietarios/as comezan a cobrar. O mo-
mento de inicio do cobramento debe ser o día da sinatura do contrato. 
Desde o momento da sinatura, o propietario perde a capacidade para 
negociar con terceiros. Os procesos de autorización poden demorar-
se moitos anos coa posibilidade de perder outras oportunidades de 
investimentos. 

 Ô Actualización anual das rendas.	No	contrato	debe	figurar	o	procede-
mento de actualización anual das rendas. O máis conveniente é sinalar 
o Índice de Prezos ao Consumo (IPC) como mecanismo de actualiza-
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ción das rendas que cobran as persoas propietarias dos terreos eóli-
cos. Esta cláusula aplicarase só en casos de IPC positivo.

 Ô A cláusula da produtividade. Non todas as terras eólicas teñen a 
mesma aptitude produtiva: esta cláusula pretende ter en conta este va-
lor indicándose no contrato que a renda anual se incrementará o mesmo 
tanto por cento en que se incremente a produtividade media do parque 
eólico en relación coa produtividade media galega do ano anterior. Ob-
viamente, cando o mecanismo de pagamento é a porcentaxe sobre a 
facturación bruta (mecanismo 1), esta cláusula non se aplica.

 Ô  Cláusula de igualación. Trátase de conseguir que a empresa se com-
prometa a igualar a renda do PE á renda obtida por outros propietarios/
as de parques eólicos con produtividades similares ou menores, medida 
en horas de produción equivalente anuais. É dicir, que se mañá algún 
propietario alcanza, por exemplo, un prezo de 10€ por kW, a existencia 
desa cláusula permitiría obter esa mellora de forma automática, sempre 
que se cumpra a condición de produtividade mencionada.

 Ô Rendas gravadas. As rendas que lle produzan os parques eólicos aos 
propietarios/as do terreo débense entender como o resultado obtido 
mediante algún dos procedementos sinalados anteriormente (1, 2 ou 3). 
A esas rendas aplicaráselles o gravame tributario que lles corresponda. 

 Ô Pagamentos mínimos por parcela:	Para	afeccións	superficiais	peque-
nas, esta cláusula garántelle un canon mínimo ao propietario do terreo 
(que cubra os custos administrativos da xestión do pagamento, por 
exemplo).

 Ô Pagamentos totais nunha única anualidade: No caso de que o paga-
mento do conxunto dos canons anuais pactados durante toda a vida 
do contrato de arrendamento sexa unha cantidade reducida, é impor-
tante que se estableza a posibilidade de facer o pagamento dunha 
vez, engadindo o IVE e a cantidade resultante da estimación das ac-
tualizacións	das	anualidades	que	resten	ata	a	finalización	do	contrato.

 Ô Posibilidades de convenios e/ou melloras: Os propietarios/as, sobre 
todo os que representan a parroquias ou barrios con personalidade xu-
rídica, deberían incluír na negociación contrapartidas anuais en especie 
ou pagamentos únicos para acometer obras, melloras ou servizos de ca-
rácter social ou económico. Entre as contrapartidas en especie pódense 
citar as seguintes: captacións e melloras de traídas veciñais; construción 
ou melloras de centros sociais; melloras nos pastos comunitarios ou nos 
sistemas de cercado; arranxos de pistas; etcétera. 

Todas estas cláusulas forman parte do contido do contrato de arrendamento 
e	do	contrato	de	dereito	de	superficie	que	se	incorporan	no	anexo.	
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Como xa se mencionou ao longo desta guía, no actual marco normativo 
o	Observatorio	Eólico	de	Galicia	é	un	firme	defensor	do	uso	dos	contra-
tos	de	arrendamento	ou	contratos	de	dereito	de	superficie, fronte á ex-
propiación ou á compravenda, para vincular as terras eólicas cos parques 
eólicos. Neste apartado imos tratar dos prezos que se están a manexar 
na actualidade. Pero unha vez máis cómpre resaltar que as comunidades 
rurais deben prestar atención a unha diversidade de aspectos vinculados 
cos contratos e non unicamente aos prezos, sendo, como son, quizais a súa 
parte máis importante. 

Existen	diferenzas	significativas	en	canto	ás	ofertas	que	están	a	facer	as	em-
presas. En xeral, pódese dicir que tamén neste aspecto son as empresas as 
que marcan os ritmos da negociación e quen escolle a fórmula de paga-
mento. Tras o proceso de negociación das partes, chégase a un acordo que 
pode ser máis ou menos frutífero e satisfactorio para as partes. 

Cómpre mencionar que o OEGA constatou nos últimos meses a chegada 
ao medio rural galego de intermediarios buscadores de rendas que, sen 
teren proxecto eólico, pretenden asinar contratos con condicións inacep-
tables	(prezos	tan	baixos	que	se	poden	cualificar	de	ridículos;	dereitos	so-
bre todas as terras do propietario; períodos de carencia que chegan aos 10 
anos). A modo de exemplo deste tipo de situacións, podemos citar varios 
casos: proposta en Verea e Celanova para un pagamento de 1.000 euros/
MW; proposta na Rúa e Quiroga de servidumes con pagamento unha única 
vez; nesta mesma proposta, todo o territorio das comunidades rurais á dis-
posición da promotora de forma exclusiva, non só a vinculada co parque 
eólico, etcétera.

Xunto a esas posicións encóntranse outras que obedecen a unha maior res-
ponsabilidade social por parte das empresas. Na actualidade as mellores 
ofertas sitúan o pagamento medio arredor dos 3.600-3.800 euros por MW 
instalado. Esa cifra deriva de propostas de contratos nas que se propoñen 
directamente pagamentos por potencia instalada, pero tamén de contratos 
que propoñen prezos por metro cadrado de ocupación ou propostas de 
participación na facturación do parque eólico. Nestes dous últimos casos, 
faise unha translación a pagamento por MW.
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Vexamos con maior detalle que mecanismos de pagamento están a ser usa-
dos	e	algún	detalle	específico	dos	valores	negociados.	As	propostas	de	pa-
gamento poden ser de diferente tipo:

a) Pagamentos vinculados á facturación. Algunhas empresas están a 
apostar por pagamentos vinculados coa facturación da enerxía eléctrica 
producida no parque. Así, hai propostas que ofrecen unha participación 
constante do 2,75% dos ingresos totais obtidos polo parque eólico du-
rante toda a súa vida. Outras propostas combinan un pagamento inicial 
do 1,5% nos primeiros 15 anos, e un 4% nos anos restantes. A vantaxe 
destas	propostas	é	que	as	comunidades	se	benefician	das	altas	produti-
vidades dos parques, é dicir, cantas máis horas de funcionamento maior 
produción e, polo tanto, maior participación. Non obstante, teñen a con-
trapartida de que para parques con menor potencial eólico os ingresos 
poden ser menores; así mesmo, son sensibles ás variacións dos prezos. 
Como xa se mencionou no seu momento (véxase apartado 4.2.2), unha 
forma de atenuar estes efectos é negociar pagamentos mínimos. 

b) Pagamento por unidade de superficie.	No	que	se	refire	aos	pagamen-
tos	por	unidade	de	superficie,	a	variabilidade	é	moito	maior.	Por	unha	
parte, hai empresas que ofertan o mesmo prezo para todo tipo de afec-
ción. Xa se mencionou que se debe ter cautela con esta práctica, pois a 
afección non é a mesma nas terras afectadas por pleno dominio (pérde-
se calquera opción de uso) que nas terras afectadas por algunhas servi-
dumes (onde o efectos sobre os usos posibles non sempre leva asociada 
a perda da opción de uso). Por outra parte, hai empresas que diferencian 
entre	os	pagamentos	a	fixar	por	unidade	de	superficie	segundo	o	nivel	
de afección. Na táboa 4 recóllense os rangos de variación máis comúns 
durante o ano 2020. 

Táboa 4: Prezos mínimos e máximos no ano 2020 (€/m2)

Tipo de afección
Mínimo e máximo  

(€/m2)
Variación 

(%)

Zapata, plataforma e subestación desde 0,31 ata 1,17  277,42  

Vías, voo e gabias desde 0,15 ata 0,425 183,33  

Caso especial*

Zapata 
Plataforma 
Voo e gabia 

Vía

15,76 
1,73 
0,12 
0,08

 

Fonte: BISSEGA

*Caso especial: oferta por m2 segundo contrato proposto no ano 2020 para parque eólico 
en Pontevedra e Ourense.
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A gran variación que se observa na táboa 4 nos prezos móstranos a capa-
cidade de negociación que se ten: en igualdade de condicións de pro-
dutividade (número de horas de funcionamento), en similares niveis de 
investimento por MW e custo de explotación por MW podemos com-
probar que pode existir un elevado diferencial de renda. Se un promotor 
pode encaixar na súa conta de explotación un pagamento que é 3 veces 
superior ao doutro promotor, no proceso de negociación é posible tentar 
aproximarse á oferta maior, pois iso non comprometería o investimento. 

Os	 resultados	 económicos	 finais	 deste	mecanismo	de	 pagamento	 por	
unidade	de	superficie	sitúan	o	pagamento	por	MW	nun	abano	moi	am-
plo, ás veces moi por debaixo dos 3.600 €/MW.

No caso especial que se presenta na táboa 4, relativo a unha oferta de 
contrato no ano 2020 para un parque eólico en Ourense e Pontevedra, 
vemos como nese contrato se lle dá	un	enorme	valor	á	superficie	ocupa-
da pola zapata e tamén se está disposto a pagar un prezo moito maior 
pola	superficie	ocupada	pola	plataforma.	Porén,	as	ofertas	polas	superfi-
cies de voo e gabias, así como polas pistas, é relativamente menor. Que 
é mellor? Pois como se ten indicado ao longo desta guía, non hai unha 
resposta única; é necesario analizar cada caso para tentar coñecer a que 
distancia se está das ofertas máis vantaxosas que nestes momentos se 
realizan en Galicia. 

c) Estase tamén a producir unha terceira alternativa.	 Consiste	 en	 fixar	
unha contía do canon total do parque eólico a partir dunha porcentaxe 
da facturación e un repartimento entre propietarios/as segundo a afec-
ción territorial. Nas propostas que coñecemos, a porcentaxe do canon 
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total sitúase arredor do 2,75% anual, mentres que a distribución terri-
torial	se	determina	asignando	unha	ponderación	específica	a	cada	tipo	
de terra. Esta proposta é moi similar á que se incorpora na proposta do 
OEGA para os contratos tipo (véxanse anexo I e II): maior peso ás terras 
que se ocupan con pleno dominio (pois pérdese todo tipo de uso) e me-
nos ponderación ás terras que se vinculan coas servidumes (pois algúns 
usos	son	permitidos).	Os	resultados	económicos	finais	deste	mecanismo	
mixto sitúan o pagamento arredor dos 3.600-3.800 €/MW.
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As rendas recibidas polas persoas propietarias das terras eólicas van estar 
sometidas a imposición directa e indirecta. 

Na imposición directa, a tributación da renda obtida vai depender de se 
o propietario do predio é un particular (sexa persoa física ou un grupo 
de persoas físicas actuando conxuntamente, como pode ser o caso das 
comunidades de bens ou das herdanzas xacentes) ou unha persoa xurí-
dica, no noso caso unha comunidade de montes veciñais en man común 
(CMVMC). A lexislación básica para este tipo de imposición é a seguinte: 
Lei 35/2006, do 28/novembro, do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas; Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, que aproba o Regulamento 
do IRPF; Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto sobre sociedades, 
e Real decreto 634/2015, do 30 de xullo, que aproba o Regulamento do 
imposto de sociedades.

Na imposición indirecta, non obstante, a tributación das rendas será inde-
pendente de quen sexa o suxeito pasivo, xa sexa un individuo ou sexa un 
grupo de persoas agrupadas mediante unha CMVMC. A lexislación básica 
para este tipo de imposición é a seguinte: Lei 37/1992, do 28  de decembro, 
do imposto sobre o valor engadido, e Real decreto 1624/1992, do 29 de de-
cembro, que aproba o Regulamento do IVE.

A continuación preséntanse de forma resumida os principais trazos da fis-
calidade das rendas recibidas polos propietarios/as das terras eólicas. Aquí 
pódese encontrar información máis ampla e global sobre este tema.

6.1. Tributación da renda obtida por 
particulares: o imposto sobre a renda das 
persoas físicas (IRPF)

Esta vía de tributación deriva da aplicación do artigo 22 da Lei do imposto 
sobre a renda das persoas físicas (en diante, Lei IRPF), que establece que 
terán a consideración de rendementos íntegros do capital inmobiliario os 
que deriven do arrendamento de bens inmobles rústicos e urbanos ou da 
constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute sobre 
aqueles, calquera que sexa a súa denominación ou natureza.
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-20764-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-20764-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-12328-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7771-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7771-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28740-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28740-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28925-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28925-consolidado.pdf
http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2021/02/Fiscalidade-eolica.pdf
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Os requisitos necesarios para quedar englobados nesta situación son:

 Ô Que se teña a propiedade dos predios ou dereitos sobre eles (como 
sería o caso dun usufruto);

 Ô Que se obteña unha renda derivada do arrendamento ou da constitu-
ción ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute;

 Ô Que se teña residencia habitual en España (artigo 8 da Lei IRPF).

No traballo de campo desenvolvido polo OEGA, esas circunstancias danse 
na totalidade das situacións observadas. Polo tanto, as rendas obtidas están 
sometidas a tributación polo IRPF. No caso de tratarse de non residentes, a 
información concreta pódese encontrar aquí.

6.1.1. Cómputo do rendemento

Por tratarse dun “rendemento”, o artigo 15 da Lei IRPF establece que un 
rendemento neto debe calcularse por diferenza entre os ingresos íntegros e 
os gastos deducibles. Así:

O ingreso íntegro confórmase polo importe que por todos os conceptos 
se perciba do arrendatario, excluído, se é o caso, o imposto sobre o valor 
engadido (artigo 22 Lei IRPF).

Os gastos deducibles serán todos aqueles que sexan necesarios para a 
obtención dos ingresos. De todos eses gastos (arts. 23 Lei IRPF e 13 Re-
gulamento IRPF), no caso dos contratos de arrendamento ou contratos de 
dereitos de superficie, os máis comúns poden ser as cantidades aboadas 
a terceiros como consecuencia de servizos prestados (asesoramento legal, 
fiscal, seguros...). 

http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2021/02/Fiscalidade-eolica.pdf


Fiscalidade das rendas recibidas polos propietarios/as das terras eólicas | 06

63

6.1.2. Efecto do IRPF sobre a renda obtida

O IRPF é un imposto que grava acumuladamente a totalidade das rendas 
percibidas pola persoa cunha tarifa progresiva (isto é, con tipos impositivos 
que medran segundo vaia medrando a renda da persoa).

Esta tarifa, agregando a parte estatal e a autonómica, recóllese na táboa 
5 que se presenta a continuación. Como se pode comprobar, consta de 7 
tramos cos seus respectivos tipos marxinais que van desde o 19% ao 45%:

Táboa 5: Combinación das tarifas do IRPF estatal e autonómica de Galicia para 
rendas obtidas no exercicio 2020

Base liquidable ata €) ... Cota íntegra (en €) Resto base liquidable Tipo marxinal

0 0,00 12.450,00 19,00

12.450,00 2.365,50 7.750,00 23,75

20.200,00 4.206,13 7.500,00 30,50

27.700,00 6.493,63 7.500,00 32,00

35.200,00 8.893,63 12.400,00 37,00

47.600,00 13.481,63 12.400,00 39,00

60.000,00 18.317,63 en diante 45,00

Fonte: Elaboración propia, a partir do  D. lexislativo 1/2011 para o exercicio 2020. 

Así, por exemplo, un particular que teña unhas rendas previas (xa sexan pro-
cedentes dun salario, dunha pensión ou de actividades económicas...) que 
determinen unha base liquidable de 15.000 €, se a esa base lle engade unha 
renda adicional procedente da cesión dun predio para producir electricida-
de cun parque eólico, constatará que ese incremento de renda tributará ao 
tipo marxinal do 23,75%.

Do mesmo xeito, se un contribuínte tivese rendas máis elevadas, por exem-
plo de 60.000 € ou máis, e percibise adicionalmente rendementos do capital 
inmobiliario por contrato con empresa para instalar un parque eólico nese 
predio, constatará que eses rendementos tributarán ao 45%.

Alternativamente, para contribuíntes de rendas baixas, cunha base liquida-
ble inferior a 12.450 €, o efecto tributario das rendas adicionais que perciba 
pode ser nulo ou situarse nun 19% dependendo das circunstancias persoais 
e familiares.
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6.1.3. As retencións por IRPF sobre este tipo de rendas

Unha cuestión relevante a analizar é se procede a aplicación de retención no 
momento de aboar as rendas (como pagamento a conta do IRPF correspon-
dente ao arrendatario).

Para dar resposta a esta cuestión, hai que ter en conta o establecido no arti-
go 99 da Lei IRPF, desenvolvido polos artigos 75 e 76 do Regulamento IRPF: 
neste caso, malia que a empresa arrendataria está obrigada a reter, o arren-
damento de predios rústicos non soporta retención, xa que o artigo 75.2.a) 
do Regulamento IRPF establece a súa aplicación obrigatoria só para o caso 
de rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos.

Polo tanto, non procede a realización de retencións á conta ao tratarse de 
rendementos procedentes de predios rústicos.

6.1.4. A obriga de presentar declaración de IRPF

Un	dos	efectos	máis	significativos	que	van	xerar	este	tipo	de	contratos	para	
as persoas físicas propietarias destes predios cedidos vai ser o das obrigas 
tributarias asociadas. En particular, no que atinxe ao IRPF, van estar obriga-
das a presentar declaración polo conxunto da súa renda.

O artigo 96 da Lei IRPF establece que a percepción de rendementos do 
capital inmobiliario implica de feito a obriga de presentar declaración polo 
imposto, tendo como única excepción o caso de que o conxunto das rendas 
percibidas de calquera tipo (do traballo, do capital, de actividades económi-
cas ou ganancias patrimoniais) sexa inferior a 1.000 €.

Nótese que esta regra xeral supón que moitos particulares que sen esa ren-
da non estarían obrigados a presentar declaración (porque, por exemplo, 
son pensionistas ou asalariados con rendas do traballo inferiores a 22.000 €) 
pasen a quedar obrigados por mínima que sexa a renda recibida dos con-
tratos por parques eólicos. Esta restrición normativa leva consigo un “custo 
de cumprimento” desa obriga que vai máis alá do pagamento tributario que 
puidese causar (como é o tempo necesario ou o gasto de asesoramento no 
que se puidese incorrer).

6.1.5. A tributación en caso de propiedade compartida

Un caso particular que tamén require unha breve atención desde o punto de 
vista tributario dáse cando o predio que se arrenda ou se cede en uso ten 
unha propiedade compartida. Esta situación aparece cando, por exemplo, a 
propiedade recae sobre varios herdeiros, que aínda non teñen repartida de 
forma	definitiva	a	herdanza, e constitúen de xeito transitorio o que se coñe-
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ce como unha “herdanza xacente”; ou cando os propietarios/as se agrupan 
nunha comunidade de bens. É unha situación relativamente común, polo 
que cómpre prestarlle atención.

Tanto as herdanzas xacentes como as comu-
nidades de bens son entes sen personalidade 
xurídica, aínda que si teñen a consideración de 
obrigado tributario. Agora ben, para o IRPF 
tanto as herdanzas xacentes como as comu-
nidades de bens non teñen a consideración 
de contribuínte por si mesmas (artigo 8.3 Lei 
IRPF), senón que son	figuras	de	atribución	de	
rendas, de bens ou outros obxectos impoñi-
bles, para efectos de concretar a través delas 
a proporción que lles corresponde aos seus 
partícipes ou titulares, que si tributarán como 
contribuíntes.

A determinación da renda atribuíble a cada par-
tícipe farase de acordo coa normativa do IRPF 
aplicable a cada modalidade de renda. Para 
este caso, a renda neta atribuíble determinara-
se pola diferenza entre os ingresos íntegros e os 
gastos necesarios para a obtención destes, sen 
que proceda aplicar a redución do 30% sobre 
os rendementos con período de xeración supe-
rior	a	dous	anos,	así	como	sobre	os	cualificados	
regulamentariamente como obtidos de forma 
notoriamente irregular no tempo.

As rendas atribuiranse anualmente aos socios, 
herdeiros, comuneiros ou partícipes segundo as normas ou pactos aplica-
bles en cada caso. Así, por exemplo, se o predio que se arrenda corres-
ponde a tres herdeiros que teñen constituída a partes iguais unha herdanza 
xacente, cada un deberá computar na súa declaración de IRPF un 33% dos 
ingresos e dos gastos.

Ademais, este réxime especial establece, no artigo 90 da Lei IRPF, que, se as 
rendas (diferenza de ingresos menos gastos) obtidas pola entidade exceden os 
3.000 € anuais, deberán presentar durante o mes de xaneiro de cada ano unha 
declaración	informativa	(modelo	184)	na	que,	ademais	dos	seus	datos	identifi-
cativos	e,	se	é	o	caso,	os	do	seu	representante,	deberá	constar	a	identificación,	
domicilio	fiscal	e	NIF	dos	seus	membros,	o	importe	total	das	rendas	obtidas	
pola entidade e os datos da renda atribuíble a cada un dos seus membros.

A	experiencia	acumulada	polo	OEGA	permite	afirmar	que	estamos	diante	
dunha situación bastante común, sobre todo no caso de bens que aínda non 
están repartidos entre os seus herdeiros. 



06 | Guía para o incremento do valor social e do valor económico da enerxía eólica nas comunidades rurais

66

6.2. Tributación da renda obtida por CMVMC: 
o imposto de sociedades (IS)

As CMVMC son entidades suxeitas ao imposto de sociedades (IS), debendo 
cumprir	o	seu	réxime	xeral	e,	sobre	el,	o	réxime	especial	fixado	no	artigo	112		
da Lei do IS.

6.2.1. Cómputo fiscal da renda obtida

O réxime xeral do IS establece a obriga de levar contabilidade axustada ao 
Código de comercio e restante normativa contable aplicable, tomando o 
resultado contable (saldo da conta de perdas e ganancias, PeG) como punto 
de partida para a determinación da base impoñible. 

Nese primeiro paso, o importe percibido polo arrendamento de predios 
debe	 figurar	 na	 contabilidade	 como	 un	 ingreso	 de	 explotación	 polo	 seu	
importe íntegro (conta 752 Ingresos por arrendamentos), mentres que os 
gastos correlacionados con eses ingresos deben contabilizarse nas respec-
tivas contas de gasto segundo a súa natureza (por exemplo: 623 Servizos 
de profesionais independentes –para o caso dos gastos por asesoramento 
económico, xurídico...–; 631 Outros tributos –para o caso do IBI–; etc.). Des-
te xeito, o saldo da conta PeG xa está determinando a “renda neta” obtida 
polo arrendamento.

Sobre o substrato básico do réxime xeral, as CMVMC poden acollerse ao ré-
xime	especial	fixado	para	elas	no	artigo	112	da	Lei	do	IS,	que	permite	reducir	
a	base	impoñible	no	importe	dos	beneficios	do	exercicio	que	se	apliquen	a:

 Ô Investimentos para a conservación, mellora, protección, acceso e ser-
vizos destinados ao uso social ao que o monte estea destinado.

 Ô Gastos de conservación e mantemento do monte.

 Ô Financiamento de obras de infraestrutura e servizos públicos de inte-
rese social.
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Adicionalmente, fíxanse varias regras respecto aos prazos nese reinvesti-
mento	do	beneficio:

i. O	prazo	para	a	aplicación	do	beneficio	ás	indicadas	finalidades	é	de	
5 anos (o do propio período impositivo e os 4 seguintes).

ii. En caso de non realizarse os investimentos ou gastos dentro do pra-
zo	sinalado,	a	parte	da	cota	íntegra	correspondente	aos	beneficios	
non aplicados efectivamente aos investimentos e gastos descritos, 
xunto cos xuros de demora, ingresaranse conxuntamente coa cota 
correspondente ao período impositivo en que venceu o dito prazo. 

iii. Os	beneficios	poderán	aplicarse	nun	prazo	superior	ao	establecido	
no apartado anterior, sempre que nese prazo sexa presentado un 
plan especial de investimentos e gastos polo contribuínte e sexa 
aceptado pola Administración tributaria.

Como xa se comentou nesta guía, as comunidades de montes veciñais en 
man común son un actor principal no desenvolvemento eólico en Galicia. 
Por iso, dispor de información clara sobre a tributación das rendas derivadas 
dos contratos eólicos evitará confusións e axudará a tomar decisións correc-
tas na xestión dos fondos e nas decisións de investimento vinculadas a estes. 

6.2.2. A obriga de presentar declaración do IS

O	réxime	especial	fiscal	do	artigo	112	da	Lei	do	IS	establece,	no	seu	aparta-
do 4, como peculiaridade aplicable ás CMVMC, que non estarán obrigadas 
a presentar declaración naqueles períodos nos que non obteñan ingresos 
nin incorran en gastos ou investimentos. Por iso, o mero feito de percibir un 
canon polo arrendamento, calquera que sexa o seu importe, implica a obri-
ga de presentar declaración por IS.

6.2.3. Tipo impositivo no IS para as CMVMC

O artigo 112.3 da Lei do IS establece que as CMVMC tributarán ao tipo xeral 
do	25%	sobre	o	beneficio	obtido	(logo	de	reducir	os	gastos	futuros	nos	usos	
sinalados no réxime especial).

6.2.4. As retencións por IS sobre este tipo de rendas

Igual que o IRPF para as rendas percibidas por persoas físicas, o IS establece no 
artigo 60 do seu regulamento que só deberá practicarse retención nos arren-
damentos de inmobles urbanos, polo que o aboamento por parte da empresa 
arrendadora das contías pactadas deberá realizarse polo seu importe íntegro.
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6.3. Tributación indirecta: o imposto do valor 
engadido (IVE)

No	apartado	anterior	analizamos	como	o	IRPF	e	o	IS	someten	fiscalmente	a	
renda obtida por persoas físicas ou entidades. Neste apartado imos revisar 
como actúa a tributación indirecta –mediante o IVE– sobre o receptor do ben 
ou servizo. Como constataremos a continuación, para efectos deste impos-
to, tanto os particulares como as CMVMC son considerados empresarios 
(sen ningún tipo de distinción) e, polo tanto, van ter un tratamento común.

6.3.1. Suxeición ao IVE das rendas percibidas

O artigo 5 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor 
engadido	(en	diante,	Lei	IVE),	define	como	empresario	ou	profesional,	en-
tre outros, quen realice unha ou varias entregas de bens ou prestacións de 
servizos	que	supoñan	a	explotación	dun	ben	co	fin	de	obter	ingresos	conti-
nuados no tempo e en particular os arrendadores de bens (artigo 5.1.c., 2.º 
parágrafo, Lei IVE). Polo tanto, o arrendamento dun ben inmoble, neste caso 
un predio rústico, determina a condición de empresario para os efectos do 
imposto sobre o valor engadido do arrendador.

A primeira consecuencia desta consideración como empresario é darse de 
alta como tal para os efectos do IVE na declaración censual 037, apartado 4.

Aínda que o artigo 20.1.23 da Lei IVE declara exentos determinados arren-
damentos de terreos, o propio precepto na súa letra b’) exclúe da exención 
os arrendamentos de terreos para instalar neles elementos dunha actividade 
empresarial, como é o aproveitamento eólico. Por conseguinte, o arrenda-
mento de terreos para a instalación de parques eólicos está suxeito e non 
exento do imposto sobre o valor engadido.

6.3.2. Tipo impositivo no IVE

O tipo impositivo aplicable a este tipo de operación será o tipo impositivo 
xeral vixente no momento do devengo (na actualidade o tipo xeral está no 
21%, segundo se establece no artigo 90 da Lei do IVE).

6.3.3. Procedementos e modelos a presentar no IVE

A suxeición ao IVE do importe obtido polo arrendamento ou cesión de pre-
dios rústicos	co	fin	de	aproveitamento	eólico	implica	unha	serie	de	obrigas	
administrativas que seguidamente presentamos de xeito resumido:
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 Ô Declaración Censual de alta no IVE mediante o modelo 037, epígrafe 
4, como xa foi comentado. A súa presentación pode facerse en papel 
ou de xeito telemático.

 Ô Autoliquidación	 trimestral	de	 IVE:	modelo	 303.	Ao	finalizar	 cada	 tri-
mestre, nos vinte primeiros días de abril, xullo e outubro, e ata o 30 de 
xaneiro do ano seguinte, haberá de presentarse a liquidación dos IVE 
devindicados (repercutido) e soportado (deducible) nese período, a 
través do modelo 303. A súa presentación pode facerse a través dunha 
entidade	financeira	ou	de	xeito	telemático	na	AEAT.

 Ô Unha cuestión que cómpre subliñar respecto deste último trámite é 
que a súa presentación trimestral é obrigatoria aínda que nese perío-
do non houbese IVE repercutido nin soportado (marcando a cela “sen 
actividade”) ou tivese resultado negativo. A desatención desta obriga 
pode	implicar	a	imposición	dunha	sanción	de	contía	fixa	de	200	€	se-
gundo o artigo 192 da Lei xeral tributaria.

 Ô Declaración-resumo anual de IVE: modelo 390. Este modelo é de ca-
rácter informativo e de obrigado cumprimento. Consiste nun resumo 
anual das operacións relativas á liquidación do IVE, que pola súa vez se 
foron entregando nas declaracións trimestrais ao longo do ano. Debe 
presentarse no mesmo prazo que correspondente ao 4.º trimestre do 
modelo 303: entre o 01 e o 30 de xaneiro do ano seguinte.
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O mercado da enerxía renovable, da electricidade derivada de fontes renova-
bles funcionou durante moitos anos dun xeito moi particular. Nos seus inicios, 
alá por mediados dos anos 90 do século pasado, producir electricidade coa 
forza do vento ou coa intensidade solar non era competitivo; resultaba caro en 
relación co que custaba producir electricidade usando combustibles fósiles, 
enerxía nuclear e incluso electricidade procedentes das grandes centrais hi-
dráulicas. O Goberno español, o mesmo que moitos outros gobernos do seu 
contorno, puxo en marcha sistemas de apoio ás fontes enerxéticas renovables 
para facelas competitivas fronte ás fontes convencionais (petróleo, carbón...), 
que resultaban moito más vantaxosas en termos de custos de produción.

Con diversas variantes ao longo dos anos, as empresas que conseguían au-
torizacións para producir electricidade por medio do vento, do sol, da bio-
masa ou da forza da auga, sempre que non superasen os 50 MW de poten-
cia instalada, recibían unha contía de diñeiro desde os orzamentos xerais do 
Estado para compensar ese diferencial de custo. 

A partir de 2012 esa situación cambiou coa aprobación do RD Lei 1/2012, 
que suprime os incentivos económicos para as novas instalacións de produ-
ción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables. No 2013 apróbase o 
RD Lei 9/2013, que introduce un novo sistema retributivo das instalacións de 
enerxía renovable mediante o concepto de rendibilidade razoable, isto é, 
unha rendibilidade do proxecto que xirará arredor do rendemento medio no 
mercado secundario das obrigas do Estado a 10 anos.

Esa	modificación	intégrase	na	Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector 
eléctrico,	e	vén	significar	que	“...	os	réximes	retributivos	que	se	articulen	
(para as fontes renovables), deben permitirlles a estas instalacións cubrir 
os custos necesarios para competir no mercado en nivel de igualdade co 
resto de tecnoloxías e obter unha rendibilidade razoable sobre o conxunto 
do proxecto”.

O Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade 
de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, 
coxeración e residuos, establece as pautas dese novo esquema retributivo. 

Diversas normas foron mudando os parámetros de remuneración dos par-
ques eólicos. A última, publicada en febreiro de 2020, establece as condi-
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-1310#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%201%2F2012,de%20energ%C3%ADa%20renovables%20y%20residuo
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7705
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=2&p=20161130
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-2838-consolidado.pdf
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cións de remuneración para os parques eólicos, tanto para os que tiñan de-
reitos adquiridos antes da entrada en vigor do RD 413/2014 como para os 
que se poñen en funcionamento a partir da súa entrada en vigor. 

Como resultado desta situación, na actualidade podemos distinguir 3 tipos 
de parques eólicos en Galicia segundo o seu sistema de remuneración/me-
canismo de apoio (ver Ilustración 5):

 Ô Parques que teñen máis de 18 anos de funcionamento e reciben como 
remuneración da súa enerxía o prezo que se alcanza no mercado.

 Ô Parques que teñen entre 17 e 8 anos de funcionamento e reciben 
como remuneración da súa enerxía o prezo que alcanzan no mercado 
máis	unha	retribución	específica.	Esta	retribución	específica	é	diferen-
te segundo cada parque eólico e depende principalmente do ano de 
posta en marcha e das horas de funcionamento. 

 Ô Parques que teñen 7 ou menos anos de funcionamento e reciben 
como remuneración da súa enerxía o prezo que se alcanza no merca-
do. Poderían existir parques eólicos que, situándose neste suposto, 
si	 recibisen	 retribución	específica.	Na	 fonte	de	 información	que	nós	
usamos	(os	certificados	de	garantía	de	orixe,	expedidos	pola	Comisión	
Nacional do Mercado e dos Valores) non existe ningún parque situado 
en Galicia nesa situación (si os hai noutras comunidades autónomas).

Ilustración 5: Parques eólicos en Galicia segundo o seu sistema de retribución, con e sen sistema público de 
apoio (datos do 19/11/2020)

SEN SISTEMA DE APOIO: 1.623,46 MW CON SISTEMA DE APOIO: 1.569,92 MW SEN SISTEMA DE APOIO: 344,85 MW
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Fonte: Elaboración propia a partir de https://gdo.cnmc.es/

https://gdo.cnmc.es/
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Os novos parques que se poñen en marcha obteñen ingresos que son so-
bre todo o resultado do prezo que alcancen as súas vendas de enerxía no 
mercado. A existencia de mecanismos públicos de apoio, segundo a norma 
vixente, débese analizar caso a caso segundo sexa o resultado das poxas 
periódicas que se produzan.

Por outra parte, para as comunidades rurais pode ter interese manexar al-
gunha	 información	do	ámbito	económico	e	financeiro	do	negocio	eólico,	
como pode ser:

1. Cal é o esforzo económico para realizar o investimento do parque eólico.

2. Canto custa producir a electricidade a través dun parque eólico.

3. Cantos ingresos produce un parque eólico. 

Para dar unha idea respecto ás respostas das dúas primeiras cuestións, po-
demos	usar	os	datos	medios	para	España	que	figuran	na	International Re-
newable Energy Agency (IRENA), unha organización internacional de reco-
ñecido prestixio no ámbito das enerxías renovables. 

Como se pode observar na ilustración 6, nos últimos 30 anos produciuse un 
constante descenso do investimento total necesario para a posta en marcha 
de parques eólicos, ao pasar de 2.713 euros por MW a 1.386 euros, expresa-
do en euros de 2019.

Ilustración 6: Evolución do custo total medio para a instalación de parques eólicos 
(€/kW, 2019)  

SEN SISTEMA DE APOIO: 1.623,46 MW CON SISTEMA DE APOIO: 1.569,92 MW SEN SISTEMA DE APOIO: 344,85 MW

1995

MW Instalados / Ano de posta en marcha

1997 1998 1999 2000

0

500

450

400

350

300

250

200

150

100

2.800

3.000

2.600

2.400

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019

1996199519941993199219911990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20162015 2017 2018 2019

0,1400

0,1600

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

-

1996199519941993199219911990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20162015 2017 2018 2019

Fonte: Elaboración propia a partir de IRENA

https://www.irena.org/
https://www.irena.org/
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Pola súa banda, a ilustración 7 amósanos que os custos de explotación ta-
mén se reduciron; é dicir, producir un kWh en 1990 custaba 0,139 €, mentres 
que en 2019 se situaba en 0,045, polo tanto, un 67,3% menos. 

Polo	que	 se	 refire	á cuestión da estimación da facturación dun parque 
eólico, esta pode estimarse a partir do cálculo dos ingresos por venda de 
enerxía por cada aeroxerador dese parque.

Para realizar estes cálculos, necesitamos a seguinte información:

 Ô A potencia de cada aeroxerador, en MW.

 Ô A potencia total do parque eólico (MW). Virá dada polo resultado de 
multiplicar o número de aeroxeradores pola potencia unitaria de cada 
aeroxerador.

 Ô As horas de produción equivalente (HPE), é dicir, as horas que funcio-
na o parque eólico durante un ano (tamén coñecido como factor de 
rendemento). Neste caso imos usar a media para os parques eólicos 
de Galicia en 2019, que foi de 2.418 horas.

 Ô Prezo medio da retribución total da enerxía eólica en España (€/MWh). 
Neste caso imos considerar que todos os parques eólicos peninsulares 
que se están a instalar nestes momentos van recibir como remunera-

Ilustración 7: Evolución do custo medio de producir enerxía nun parque eólico (€/kWh, 2019)

SEN SISTEMA DE APOIO: 1.623,46 MW CON SISTEMA DE APOIO: 1.569,92 MW SEN SISTEMA DE APOIO: 344,85 MW
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Fonte: Elaboración propia a partir de IRENA
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ción o prezo diario medio da electricidade e imos usar como valor o 
de 51,791. 

Para a estimación da facturación (€) utilizaremos a fórmula seguinte:

Facturación (€) = Potencia (MW) x HPE x Prezo medio retribución (€/MWh)

Vexamos un exemplo de cálculo da facturación total anual para un aeroxe-
rador examinando dous tipos de aeroxeradores, un de 3 MW e outro de 
4,5 MW.

Aeroxerador de 3.000 kW Aeroxerador de 4.500 kW

Facturación total 
anual

3 (MW) x 2.418 (HPE) x 51,79 (€/MWh) = 
375.660,48  euros

4,5 (MW) x 2418 (HPE) x 51,79 (€/MWh) = 
563.490,72  euros

A continuación, mostramos un exemplo de estimación da facturación total 
(€) dun parque eólico de 40 MW. Consideramos dous escenarios distintos 
de horas de produción equivalente (2.418 HPE e 2.800 HPE) e mantemos o 
mesmo prezo medio sinalado anteriormente. 

Resultados para cada escenario de horas de produción equivalente:

i. Retribución total para un funcionamento ou produtividade de 2.418 HPE:

Facturación total (€) = 40 x 2.418 x 51,79 = 5.008.806,40 euros

ii. Retribución total para un funcionamento ou produtividade de 2.800 HPE será:

Facturación total (€) = 40 x 2.800 x 51,79 = 5.800.106,67 euros

Para negociar correctamente o establecemento dunha renda anual pola 
instalación dun parque eólico en terras con aptitude eólica, temos que ter 
información sobre a economía dun parque eólico, como a dos anteriores 
parágrafos. O investimento, a explotación dos recursos e a mercantilización 
da enerxía producida nos predios das comunidades rurais ten un impacto 
económico de especial envergadura. O seu coñecemento axudará a enten-
der mellor os termos da negociación e a fortalecer a parte máis fraca desa 
negociación, a das propias comunidades rurais.

1 Este é o valor medio dos prezos estimados do mercado eléctrico para os anos 2020, 2021 e 2022, 
calculados segundo a orde en vigor.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-2838-consolidado.pdf
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As terras eólicas de Galicia, aquelas que teñen esa categoría por medio do 
Plan Sectorial Eólico de Galicia, son as que albergan os parques eólicos e 
as súas infraestruturas e delas sae a produción de millóns de kWh para ali-
mentar os fogares e as empresas, para xerar centos de postos de traballo, 
para impulsar actividade económica e, polo lado das rendas, para producir 
beneficios	para	os	promotores	eólicos,	 rendas	para	os	propietarios/as	da	
terra e impostos para as arcas públicas.

Sobre estes últimos queremos facer algunhas leves referencias. As empre-
sas que conseguen unha autorización para a construción e explotación dun 
parque eólico en Galicia deben facer fronte ás seguintes obrigas tributarias 
directas:

8.1. Na Administración municipal

 Ô Imposto de construcións, instalacións e obras (ICIO). Pagamento, unha 
única vez na vida por parque eólico, cuns tipos impositivos que deter-
mina o Concello e que poden oscilar entre o 2% e o 4% sobre o va-
lor total de execución da obra. A base impoñible está composta pola 
totalidade	dos	elementos	que	configuran	o	parque	eólico,	incluído	o	
valor económico dos aeroxeradores. 

 Ô Licenza urbanística. Pagamento, unha única vez, da licenza municipal 
para o desenvolvemento do parque eólico en solo municipal.

 Ô Imposto de bens inmobles (IBI). Desde o ano 2008 unha sentenza in-
cluíu os sistemas de produción de enerxía eléctrica do réxime especial 
(como os parques eólicos) entre os denominados bens inmobles de 
características especiais (BICES). Deste xeito este pagamento ten lu-
gar unha vez ao ano cuns tipos que son determinados polo municipio 
a	 través	de	ordenanza	 fiscal	 cunha	porcentaxe	de	entre	o	 0,4%	e	o	
1,3% sobre o valor catastral dos bens inmobles.

 Ô Imposto de actividades económicas (IAE). Pagamento, unha vez ao 
ano, en función da actividade económica xerada, cando se supera 
1.000.000 de euros de facturación. Excepto os parques eólicos singu-
lares, todos os demais parques eólicos galegos están suxeitos ao IAE.
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8.2. Na Administración autonómica

Os promotores deben facer fronte ao chamado “canon eólico”. Segundo a 
norma que os regula, este canon, xunto co Fondo de Compensación Ambien-
tal, existen coa intención de protexer o medio ambiente e de estimular a in-
corporación de novas tecnoloxías nos aeroxeradores, así como para minorar o 
seu número e reforzar o equilibrio territorial producido polos parques eólicos.

O canon eólico vincúlase co número de aeroxeradores de cada parque eóli-
co. Segundo se pode observar na táboa 6, só se exixe a partir de 4 aeroxe-
radores, sendo a contía de 2.300 € por aeroxerador para un parque que teña 
entre 4 e 7 aeroxeradores, de 4.100 € para os parques que teñan entre 8 e 
15 aeroxeradores. Para os parques que teñen máis de 15 aeroxeradores a 
contía é de 5.900 € por aeroxerador.

Táboa 6: Contía dos tramos do canon eólico

Número de aeroxeradores €/aeroxerador/ano

Entre 1 e 3 0

Entre 4 e 7 2.300

Entre 8 e 15 4.100

Máis de 15 5.900

Os	 ingresos	obtidos	polo	 canon	eólico	 serven	para	 financiar	 o	 Fondo	de	
Compensación Ambiental (FCA). En 2019 o canon eólico recadou arredor 
de 23 millóns de euros.

Eses ingresos, deducidos os custos de xestión, destinaranse á conservación, 
reposición e restauración do medio ambiente, así como a actuacións de 
compensación e reequilibrio ambiental e territorial das que serán principais 
beneficiarios	os	municipios	afectados	pola	implantación	de	parques	eólicos	
e polas instalacións de evacuación destes.

Tamén	será	beneficiaria	o	conxunto	da	sociedade	mediante	actuacións	que,	
promovidas pola Administración autonómica, se dirixan á posta en marcha 
de iniciativas vinculadas coa sustentabilidade. 

Na	práctica,	e	a	partir	de	diversas	modificacións	nas	leis	de	orzamentos	da	
Comunidade Autónoma e outros cambios lexislativos, os fondos recadados 
polo canon eólico en función do número de aeroxeradores que existen en 
cada parque eólico repártense en tres grandes grupos: (i) unha parte para os 
concellos con parques eólicos (repártense os fondos segundo o número de 
aeroxeradores e liñas de evacuación), (ii) outra parte para todos os concellos 
de forma competitiva e (iii) unha terceira parte mediante actuacións directas 
da Xunta ou das entidades nas que participa. 
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Cos cambios tecnolóxicos experimentados nos últimos anos, os parques eó-
licos que se están a instalar actualmente adoitan ter menos aeroxeradores 
de maior potencia unitaria (de entre 3 MW e 4,5 MW por aeroxerador). No 
mesmo senso, os procesos de repotenciamento xa desenvolvidos e os que 
se producirán nos vindeiros anos van reducir o número de aeroxeradores. 
En consecuencia, estímase que a recadación total do canon se reducirá pro-
gresivamente.

Desde o OEGA, e recollendo o sentir dos representantes municipais, pro-
puxemos	que	se	modifique	a	normativa	que	regula	o	canon	para	vincular	
a cota tributaria coa potencia total do parque eólico e non co número de 
aeroxeradores. 

8.3. Na Administración estatal

Na Administración estatal as empresas titulares de parques eólicos deben 
facer fronte ao pagamento do imposto de sociedades e do imposto sobre 
o valor da produción da enerxía eléctrica.Neste último, a base impoñible 
está constituída polo importe total que lle corresponda percibir ao promotor 
pola produción e incorporación ao sistema eléctrico de enerxía eléctrica, 
medida en barras de central, e o tipo de gravame é do 7%. 
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Neste apartado imos incluír varios aspectos adicionais para comprender me-
llor o proceso de implantación de parques eólicos en Galicia. En primeiro lu-
gar, analizamos os medios dispoñíbeis para saber se existen parques eólicos 
en desenvolvemento nun territorio concreto. En segundo lugar, imos pre-
sentar	algunhas	evidencias	de	casos	concretos	nos	que	foron	modificados	
algúns trazos importantes dos parques eólicos previstos. 

9.1. Como se pode saber se hai parques 
eólicos en tramitación nun territorio 
concreto?

Como se mencionou no apartado 3, os parques eólicos na Comunidade Au-
tónoma de Galicia poden ser autorizados pola Xunta de Galicia ou polo 
Ministerio.

No primeiro caso, e antes de que o procedemento de información pública 
chegue ao DOG, todos os interesados e interesadas poden acudir ao Rexis-
tro Eólico de Galicia. Nel recóllese de xeito electrónico a localización carto-
gráfica	de	todos	os	parques	eólicos	en	funcionamento,	autorizados	ou	en	
tramitación administrativa no territorio da Comunidade Autónoma de Gali-
cia. Para estes parques en tramitación o REG é o primeiro rexistro público ao 
que acudir. Aínda con limitacións de información, esta é a única ferramenta 
dispoñible para as comunidades rurais que permite saber onde está prevista 
a posta en marcha dun parque eólico. Vinculado co REG, porén, non se con-
templa ningún ámbito de participación. As oportunidades de participación 
xurdirán nos seguintes momentos: 

 Ô Inicio da avaliación ambiental. O sitio web da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda onde se anuncia o inicio da avaliación 
ambiental dos proxectos, entre eles os parques eólicos. Neste sitio 
web pódese acceder ao documento de inicio do parque eólico, e 
así disporase de información detallada sobre eses proxectos. Nesta 
parte do procedemento administrativo xa se abren opcións para a 
participación.
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https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/listado_proxecto_aap_central.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamico/listado_proxecto_aap_central.html
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef9d1a316765e9
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 Ô Inicio da autorización. No Diario Oficial de Galicia, que conta con ferra-
mentas de busca de contidos, pódense atopar todas as resolucións vin-
culadas cos parques eólicos. Nesas resolucións inclúense documentos 
esenciais (proxecto de execución, estudo de impacto ambiental...) e es-
tablécense os prazos críticos para a participación no proceso de autoriza-
ción por parte da cidadanía. No DOG tamén se publican as relacións de 
bens e dereitos afectados polos parques eólicos. O DOG ten múltiples 
resolucións referidas a parques eólicos xa en funcionamento, e a realiza-
ción dun seguimento diario permite coñecer as últimas novidades. 

Pola súa banda, cando o parque eólico segue a tramitación a través do Mi-
nisterio	para	a	Transición	Ecolóxica	e	o	Reto	Demográfico,	os	interesados	e	
interesadas teñen dúas opcións para coñecer información a cerca dos par-
ques eólicos en territorio galego:

 Ô O sitio web do ministerio, onde se anuncia o inicio da avaliación am-
biental dos proxectos, entre eles os parques eólicos. Neste sitio web 

Ilustración 8: Aparencia do Rexistro Eólico de Galicia

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoBusqueda.do?lang=gl
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido
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pódese acceder ao documento de inicio do parque eólico. Ábrese ta-
mén aquí un período para a participación. 

 Ô O Boletín Oficial del Estado. Nos últimos 12 anos, ningún parque eó-
lico previsto en Galicia foi publicado neste boletín1. Non obstante, no 
BOE vanse inserir todas as resolucións que se requiran para alcanzar a 
autorización	final	e	a	posta	en	marcha	dun	parque	eólico	que	supere	
os 50 MW.

Os parques eólicos que se tramitan a través do ministerio non aparecen no 
Rexistro Eólico de Galicia. O Observatorio Eólico de Galicia fai un segui-
mento diario de todas esas publicacións e sitios web compartindo toda a 
información mediante a súa páxina web.

9.2. Breve comentario sobre o Rexistro Eólico 
de Galicia

O Rexistro Eólico de Galicia, de acceso público, foi creado co propósito de 
ser unha ferramenta electrónica de acceso e consulta pública. Non obstante, 
na	súa	configuración	actual	ten	uns	beneficios	limitados	desde	o	punto	de	
vista da transparencia da información.

O Observatorio Eólico de Galicia achegou á Vicepresidencia Segunda un 
escrito	para	solicitar	cambios	na	súa	configuración.	En	concreto,	solicitouse:

1. Que se habilite, para consulta pública no REG, unha capa administra-
tiva que mostre os concellos e as parroquias de Galicia.

2. Que se habilite, para consulta pública no REG, unha capa coa ortofoto 
co maior nivel de detalle posible para o territorio galego.

3. Que se inclúa, para consulta pública no REG dentro da información 
existente sobre os proxectos de parques eólicos (especialmente no 
caso dos parques eólicos que non están en funcionamento ou autori-
zados), a seguinte información:

a. O nome do promotor do proxecto de parque eólico.

b. A potencia unitaria dos aeroxeradores vinculados co proxecto.

1 Non obstante, en 2007 o BOE publicaba 5 anuncios de información pública para a autorización de 6 
parques eólicos promovidos por Endesa Cogeneración y Renovables, SAU. Totalizaban 452 MW (o 
máis pequeno de 54 MW e o maior de 164 MW) e estaban previstos na Laracha, Cerdeda, Ordes, 
Abegondo, Carral, Mesía, Becerreá, Baleira, Baralla, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Chantada, Car-
balledo, Paradela e O Saviñao. Ningún destes parques eólicos pasou desa fase inicial.

 Novamente, en 2008 o BOE iniciou a exposición pública para a autorización de 4 parques eólicos 
promovidos pola empresa Estela Eólica, SL (eran 4 parques de 52 MW cada un, 2 nos concellos da 
Fonsagrada, A Pontenova, Lourenzá e Trabada, e os outros 2 na Laracha, Negreira e Outes). Ningún 
destes parques avanzou no procedemento administrativo. Estela Eólica foi unha das principais bene-
ficiarias	do	concurso	eólico	de	2010.	A	potencia	que	lle	asignou	a	Xunta	de	Galicia	e	o	plan	industrial	
prometido	non	se	desenvolveron.	Hoxe	figura	como	unha	sociedade	extinguida.
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https://www.boe.es/diario_boe/
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http://observatorio.eolico.webs.uvigo.gal/
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c. A potencia total do proxecto de parque eólico.

d. A data do inicio do procedemento administrativo na consellería.

Só	mediante	unha	modificación	neste	sentido,	o	REG	sería	útil	para	as	comu-
nidades rurais onde se pretende asentar un parque eólico. Coa información 
actual, limitada a un punto nun mapa con indicación do nome do parque, 
coordenadas UTM e diámetro (no caso dos aeroxeradores), pérdese unha 
boa oportunidade de democratizar en maior medida o procedemento de 
autorización dos parques eólicos ao conceder desde o momento inicial toda 
a información a toda a cidadanía.

9.3. É posible modificar un parque eólico?

Cando o Observatorio Eólico de Gálica visita os concellos e as comunidades 
con terras eólicas, a posición das comunidades locais é diversa. Hainos que 
queren información para entender uns procedementos complexos; hainos 
que	buscan	a	forma	de	maximizar	as	rendas	que	ficarán	nas	parroquias	ru-
rais. E tamén encontramos aqueles que se posicionan contra a enerxía eó-
lica nas súas terras: algúns, poucos, que non queren a eólica de ningunha 
forma en ningún lugar; outros, que se suman a iso de “Eólicas si, pero non 
así”. Este apartado da guía está destinado a presentar algúns feitos sobre 
procesos de implantación de parques eólicos que non acadaron a súa posta 
en marcha ou os que a acadaron foron postos en dúbida no ámbito xurídico, 
cuestionando, dalgunha forma e con diferente alcance, a súa implantación. 

Desde	o	ano	1995	ata	finais	da	década	de	2000	a	conflitividade	socioam-
biental vinculada cos parques eólicos foi bastante escasa. O seguimento 
realizado pola Universidade de Vigo do desenvolvemento eólico en Galicia 
localizou nese período varias situacións salientables:

1. A Declaración do Impacto Ambiental foi contraria ao desenvolvemen-
to do Parque Eólico Lugo. Este parque eólico fora promovido por 
Endesa Cogeneración y Renovables, S.A., e sometido a información 
pública	a	finais	de	1999.	Estaba	prevista	a	 instalación	de	36	aeroxe-
radores de 660 kW en Muras, Abadín e O Valadouro, todos eles con-
cellos do norte de Lugo. O parque eólico estaba previsto na serra do 
Xistral, espazo que daquela estaba declarado provisionalmente como 
espazo natural en réxime de protección xeral e proposto para a súa 
inclusión na Rede Natura 2000. 

A Resolución do 6 de novembro de 2001 da Dirección Xeral de Cali-
dade e Avaliación Ambiental declarou a non viabilidade do proxecto 
debido aos seus efectos ambientais. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1999/19991221/Anuncio1395E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1999/19991221/Anuncio1395E_gl.html
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Aínda que recoñecía que na serra do Xistral xa existían outros parques 
eólicos que tiñan desenvolvido “... estritas medidas protectoras e co-
rrectoras que determinaron a súa viabilidade ambiental, conseguin-
do a harmonización do medio ambiente e o progreso económico-so-
cial....”, no caso do parque eólico Lugo “... preténdese a preservación 
da área afectada polo proxecto no seu estado natural, dada a gran 
concentración de valores naturais e hábitats de calidade existentes 
no polígono que ocuparía o parque....”. E ademais estimábase que 
“... a implantación do proxecto obxecto desta declaración suporía a 
fragmentación dos hábitats existentes e a xeración de efectos acu-
mulativos e sinérxicos que comprometerían o mantemento das súas 
condicións de conservación actuais”.

2. Hai unha sentenza que se pode mencionar como un logro para ate-
nuar os efectos que os parques eólicos teñen sobre as persoas. Trátase 
dos parques eólicos serra das Penas e Paradela, que eran promovidos 
por Endesa Cogeneración y Renovables, S.A., e que foran admitidos 
a trámite en 2004. Daquela existían convocatorias ás que se presenta-
ban as empresas como a que se menciona. Unha administrada, titular 
de negocio de turismo rural, presentou unha demanda no Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia contra o silencio administrativo da Xunta 
de Galicia diante dun recurso que se presentara contra aquela admi-
sión a trámite. O caso é que a sentenza fora parcialmente favorable á 
administrada, e estipulaba que se debían mover as torres polo menos 
dous	quilómetros	a	fin	de	que	“...		as	torres	garden	a	distancia	míni-
ma a vivendas e núcleos de poboación de 500 metros...”. En relación 
co ruído, impuña “... medidas de insonorización na casa de turismo 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20040526/AnuncioDBDA_gl.html
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rural	a	cargo	da	Administración	ou	da	beneficiaria...”;	en	relación cos 
“supostos problemas de saúde, afastamento de calquera elemento 
da instalación da industria eólica do contorno da vivenda en cues-
tión e do correspondente núcleo de poboación, como pode ser a liña 
de alta tensión que de forma soterrada conduce enerxía eléctrica á 
correspondente subestación a uns 20 metros de distancia da vivenda, 
polos efectos nocivos que a mesma lle poida ocasionar, debe afastarse 
á distancia mínima de 500 metros que exixe o Plan Sectorial Eólico de 
Galicia...”; todo iso, “... sen prexuízo doutras (medidas) que sexan ne-
cesarias para minimizar os efectos nocivos, incluídos os paisaxísticos, 
se van en detrimento da actividade turística da casa de turismo rural e 
desmerecen a razón de ser da mesma, ... como puideran ser os efectos 
electromagnéticos..., debendo ser o custo que implique a adopción 
de	tales	medidas	por	conta	da	beneficiaria”.	A	sentenza	foi	sometida	
a	recurso	de	casación,	que	confirmou	aquela.	

3. A Xunta de Galicia en 2007 non admitiu a trámite diversos parques 
eólicos por razóns ambientais (proxectos que “afectarían ao novo LIC 
Serra do Suído, ... que afectaría á	modificación	do	LIC	Costa	Ártabra,	
... que afectarían á	modificación	do	 LIC	 Serra	 do	Careón)	 e	 por	 ra-
zóns patrimoniais (proxectos que estaban situados “no BIC Territorio 
Histórico Delimitado do Camiño Francés..., así como no contorno de 
protección do BIC Mosteiro de Ferreira de Pallares...”.

Desde	o	ano	2010	constátase	a	existencia	de	conflitos	sociais	arredor	dos	par-
ques eólicos. Estes comezan no sur da provincia de Pontevedra, con mobiliza-
cións sociais contra diversos parques eólicos que se pretendían instalar na serra 
da Groba, no monte Galiñeiro e na península do Morrazo. Máis recentemente 
esta clase	de	conflitos	estendéronse	á	provincia	da	Coruña,	situándose	varios	
epicentros na comarca de Ordes e nos concellos da Costa da Morte. 

A continuación móstranse algúns exemplos recentes de cambios nos proce-
dementos de autorización de parques eólicos:

1. O procedemento de autorización e información pública do parque 
eólico serra do Eixe foi iniciado en 2005. Tratábase dunha instalación 
promovida por Edasa Eólica Solpor, S.L., quen pretendía instalar 9 ae-
roxeradores de 2 MW nos concellos de Carballeda de Valdeorras e A 
Veiga, en Ourense, en zonas próximas a Pena Trevinca. A declaración 
de impacto ambiental para este parque, emitida pola Dirección Xeral 
de Calidade Ambiental e Cambio climático o 22 de xaneiro de 2018, 
conclúe que “... examinada toda a documentación que constitúe este 
expediente, este Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos consi-
dera que, dado o impacto potencial do proxecto sobre varios hábitats 
e especies protexidas, e en particular sobre a supervivencia dos exem-
plares locais de aguia real, o proxecto non é ambientalmente viable”. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070206/Anuncio4622_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050823/Anuncio1FF06_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180409/AnuncioG0424-230218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180409/AnuncioG0424-230218-0002_gl.html
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Tanto no parque de Lugo, do ano 2001, como no da serra do Eixe, de 
2018, as dúas declaracións de inviabilidade ambiental son dúas ex-
cepcións. Hai máis de 140 declaracións de impacto ambiental2 (tantas 
como parques eólicos existentes en Galicia, exceptuando os PE singu-
lares, que a autoridade ambiental considerou “.... non é necesario so-
meter ao trámite de avaliación de impacto ambiental...”) consideradas 
favorables. A título informativo, un traballo de membros do Observa-
torio estimou que os espazos de Rede Natura con afección enerxética 
albergan 54 parques eólicos con case 1.250 MW instalados. 

2. O Parque Eólico Oribio. O proxecto sectorial deste parque eólico 
fora	aprobado	definitivamente	por	Acordo do 28 de maio de 2009 do 
Consello da Xunta e	esa	aprobación	foi	modificada	10	anos	despois,	
concretamente en xullo de 2019. Esta última resolución foi impugnada 
pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), pola 
Fundación Oso Pardo e pola Sociedade Galega de Ornitoloxía. O 11 
de decembro de 2020, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estima 
o recurso presentado, anula a resolución de aprobación e déixaa sen 
efecto. No enlace pódense ver os diversos argumentos (de protección 
dos espazos incluídos na Rede Natura e de prazos de caducidade, so-
bre	todo)	da	sentenza,	que	non	foi	firme	e	contra	a	cal	houbo	un	voto	
particular. 

3. O Parque eólico Sasdónigas. Este parque fora autorizado en 2010 
para ser instalado no concello de Mondoñedo pola empresa Nor-

2 Neste enlace pódese acceder á totalidade das declaracións de impacto ambiental de todos os par-
ques eólicos en Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090716/Anuncio2904E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090716/Anuncio2904E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190814/AnuncioG0424-090719-0002_gl.html
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f72a0ee779c02a21/20201216
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f72a0ee779c02a21/20201216
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20101123/Anuncio3CDC6_gl.html
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos?p_p_id=expedientes_WAR_expedientes&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_expedientes_WAR_expedientes__spage=%2Fportlet_action%2Fexpedientes%2Fview
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vento, S.L., e consistía en 11 aeroxeradores de 1,6 MW; e mediante 
a Resolución do 24 de febreiro do 2012 facíase público o Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia do 26 de xaneiro de 2012 polo que se 
aprobaba	definitivamente	o	seu	proxecto	sectorial	de	 incidencia	su-
pramunicipal.	 Esta	 última	 resolución	 foi	modificada	pola	Resolución 
do 19 de decembro de 2018, pola que se facía público o acordo do 
Consello	da	Xunta	do	22	de	novembro	de	2018	polo	que	se	modifi-
caba	aquela	aprobación	definitiva	do	proxecto	sectorial.	Contra	esta	
última resolución foi interposto recurso contencioso administrativo 
diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O 9 de novembro de 
2020 prodúcese a sentenza desa demanda, sendo estimada, polo que 
é	declarada	a	nulidade	da	resolución	que	aprobaba	a	modificación	do	
proxecto sectorial do parque eólico Sasdónigas (usando como princi-
pal	argumento	a	fragmentación	artificial	dun	único	proxecto	eólico	en	
dous), que non é	firme	e	contra	a	cal	cabe	recurso	de	casación.	

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120507/AnuncioCA04-210312-13718_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0424-211218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0424-211218-0001_gl.html
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5dba9691ff80e9dd/20201113
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CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE DEREITO DE SUPERFICIE SOBRE 
PARCELA DE MVMC PARA INSTALACIÓN DE PARQUE EÓLICO

En……………………., a…………de………………de………………..

REUNIDOS

Dunha parte, don/dona………………………………., maior de idade, casado/solteiro, con domicilio 
en……………………., titular do DNI n.º …………………….., quen INTERVÉN en nome e representación 
da COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE ………., sita no termo municipal 
de ……….., provincia de ……….., con NIF: V-…………………, e domicilio para efectos de notificacións en 
…………………………….., encóntrase debidamente facultado/a para este acto en virtude do seu cargo de 
presidente da mencionada comunidade, e por acordo expreso adoptado pola Asemblea Xeral da Comunidade 
de Veciños/as de data...................., debidamente convocada para o efecto, tal como se acredita mediante cer-
tificación expedida polo secretario da Comunidade co visto e prace do presidente do día .............................., 
que se xunta a este contrato como anexo X.

E, doutra parte, don/dona…………………………………………., maior de idade, casado/solteiro, con 
domicilio en……………………., titular do DNI n.º …………………….., quen INTERVÉN en nome e 
representación da entidade mercantil denominada ……………………., con NIF ……….. e domicilio so-
cial……………….., constituída en virtude de escritura pública outorgada ante o notario de ……….., D. 
…………………….., de data ……………………….., baixo o número ……….. do seu protocolo, INSCRI-
TA no Rexistro Mercantil de ……………., no folio ….., do Libro ………… de Sociedades, inscrición 1.ª, 
da folla n.º ……………….., encóntrase debidamente facultado para este acto en virtude do seu cargo de 
……………. da citada mercantil, en virtude de escritura pública outorgada ante o notario …………….., en 
………. o…….de………….. de…………., baixo o número ……….. do seu protocolo.

EXPOÑEN

I.- Que a comunidade de montes veciñais en man común de ………….. é dona en pleno dominio do terreo 
que se describe a continuación: monte denominado “………………” 

Superficie: ………….. ha 
Lindeiros: 
Norte, ……………………….;
Sur, ………………………….; 
Leste, ………………………… e
Oeste, ………………………... 
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TÍTULO: Perténcelle por ter sido clasificado ao seu favor por parte do Xurado Provincial de MVMC de 
…………………., en virtude de resolución de clasificación con data do ………………………....

INSCRICIÓN: Está no Rexistro da Propiedade de …………., no tomo ……….., libro………………, folio 
……………….., predio rexistral n.º …………………….

II.- Que dentro do monte veciñal descrito no anterior expositivo se sitúa/n a/s seguinte/s parcela/s:

Parcela n.º 1 ao nome de …………….: Identificada coa referencia catastral:……………………. (parcela 
………. do  polígono ………., do concello de …………..), cunha extensión superficial de ………….. (ha ou 
m2), sita na parroquia de ……………., do municipio de………, destinada a ……………. (matogueira/monte 
arborado/pasteiro ……).

Parcela n.º 2 ao nome de …………….: Identificada coa referencia catastral:……………………. (parcela 
………. do  polígono ………., do concello de …………..), cunha extensión superficial de ………….. (ha ou 
m2), sita na parroquia de ……………., do municipio de………, destinada a ……………. (matogueira/monte 
arborado/pasteiro ……).

Parcela n.º X ao nome de …………….:

A/s parcelas referida/s está/n libre/s de cargas e gravames (ou, se é o caso, indicar a carga ou gravame existente).

III.- Que a mercantil ………………………… ten proxectada a construción, instalación, mantemento, re-
paración e explotación do parque eólico .…………. (denominación do parque), autorizado mediante resolución 
emitida por ………..….. con data do .… de….... de….. (ou….. en trámite de autorización ante a Xunta de 
Galicia, en caso de non terse obtido aínda esta), cunha capacidade instalada de………….(MW), composto por 
………….. aeroxeradores, cunha altura desde a base de…. metros e unha potencia unitaria de ………. (KW 
ou MW), cada un deles. Achégase proxecto (e, se é o caso, autorización) como anexo Y. Enténdese por “parque 
eólico”, seguindo a definición recollida pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, a “instalación de produción de 
electricidade a partir de enerxía eólica, constituída por un ou varios aeroxeradores interconectados electrica-
mente con liñas propias, que comparten unha mesma estrutura de accesos e control, con medición de enerxía 
propia, así como coa obra civil necesaria”.

IV.- O parque eólico mencionado producirá na/s parcela/s descrita/s no anterior expositivo II unha afección 
como a descrita na cláusula segunda deste contrato. 

V. Ambas as partes, con capacidade xurídica e de obrar suficiente e que mutuamente se recoñecen, libremente 
e de común acordo, conveñen en outorgar este contrato de CONSTITUCIÓN DE DEREITO DE SU-
PERFICIE con destino á instalación do parque eólico………....(nome), conforme as seguintes:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- OBXECTO

A comunidade de montes veciñais en man común de ………….. (en diante, O PROPIETARIO) constitúe, a 
título oneroso, a favor da mercantil …………………. (en diante, O SUPERFICIARIO), un dereito real de 
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superficie coas condicións que se especificaran, que esta acepta, sobre a parte afectada dos predios descritos 
no anterior expositivo II (en diante, O ESPAZO), para a instalación, construción, mantemento, reparación e 
explotación do parque eólico descrito no expositivo III.

SEGUNDA-. USO E DESTINO 

O SUPERFICIARIO destinará O ESPAZO obxecto deste contrato exclusivamente á instalación, construción, 
reparación, explotación e mantemento do parque eólico descrito no anterior expositivo II. En todo caso, as 
mencionadas actividades deberán axustarse ao proxecto de execución aprobado polo organismo correspon-
dente. Para todo isto, O SUPERFICIARIO necesitará ocupar a seguinte superficie dentro do ESPAZO per-
tencente ao PROPIETARIO, axustándose, en todo caso, ás coordenadas UTM indicadas no plano adxunto 
como anexo X, incorporado ao proxecto de execución aprobado:

Tipos de afección:
Superficie 
afectada 

parcela 1 (m2)

Superficie 
afectada 

parcela 2 (m2)

Superficie 
afectada 

parcela X (m2)

Superficie 
afectada 
total (m2)

Zapata     
Plataforma/s     
Subestación

Vías ou camiños     
Voo (servidume de voo)     
Gabia/s (liñas eléctricas subterráneas e 
servidume de paso eléctrico soterrado)     

Superficie de protección eólica     
Ocupación temporal (para obras 
de construción e traballos de 
mantemento, reparacións)

    

Tipo de cualificación urbanística da 
superficie

Unha vez finalizada a construción do parque eólico, realizarase a medición definitiva, que determinará a 
ocupación real, tanto de terreo como de servidume, do ESPAZO obxecto deste contrato. Esta medición será 
realizada por perito competente elixido por acordo das partes á conta e cargo da SUPERFICIARIA, e será 
esta medición a que finalmente determinará a ocupación real do ESPAZO pertencente ao PROPIETARIO. 
En ningún caso, O SUPERFICIARIO poderá realizar modificacións substantivas da ocupación sen axustarse 
ao proxecto do parque eólico e sen o consentimento previo expreso e escrito asinado polo PROPIETARIO.

TERCEIRA-. DURACIÓN 

O prazo de duración do dereito de superficie pactado será de TRINTA (30) anos, contados de data a data 
desde o momento da sinatura deste contrato, prazo que vencerá o día … de …. de ………..
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Unha vez vencido este prazo, extinguirase este contrato, coas prescricións establecidas no artigo 7 da Lei 
13/1989, do 10 de outubro, de MVMC de Galicia, sen prexuízo de que as partes poidan pactar un novo con-
trato.

CUARTA-. CANON 

O SUPERFICIARIO obrígase a pagarlle ao PROPIETARIO as cantidades que a continuación se detallan en 
contraprestación dos dereitos conferidos en virtude deste contrato:

4.1: Determinación do canon:

Opción A) Canon por porcentaxe de ingresos totais recibidos polo SUPERFICIARIO: 

O SUPERFICIARIO deberá satisfacerlle ao PROPIETARIO un canon anual cuxo importe se calculará con-
forme os parámetros que a continuación se especifican, que en todo caso toman en consideración tanto os 
ingresos totais recibidos polo SUPERFICIARIO derivados do parque eólico……… (denominación) como o/s 
distinto/s tipo/s de afección das superficies ocupadas polo parque eólico dentro da/s parcela/s descrita/s no 
expositivo II:

1.º. En primeiro lugar, determinarase o canon global anual, consistente no (X) % dos ingresos totais anuais 
recibidos polo SUPERFICIARIO derivados do parque eólico….(denominación), que incluirán tanto os ingre-
sos brutos obtidos pola venda da enerxía producida por este como os ingresos que lle correspondan ao dito 
parque eólico como consecuencia da aplicación do réxime retributivo específico outorgado polo Goberno 
baseándose na disposición 14.7 da vixente Lei 24/2013 do sector eléctrico, así como aqueles que proveñan 
de calquera outro sistema retributivo ou réxime de axudas públicas que nun futuro o poidan chegar a subs-
tituír, independentemente de que estas se dirixan a retribuír a capacidade instalada (o investimento) e/ou a 
enerxía producida (a operación).

2.º. A continuación, partindo da conveniencia de tratar os distintos tipos de afección dos terreos de forma dife-
renciada, calcularanse os m2 de superficie total afectada aplicando un factor de equivalencia de (X), consi-
derando que cada (X) m2 afectado polas servidumes (de voo, de protección eólica, de paso, de paso –aéreo 
e/ou soterrado– de enerxía eléctrica) ou por vías preexistentes (isto é, aquelas superficies onde O PROPIE-
TARIO non perde a posibilidade de seguir implementando os usos que viña desenvolvendo con anterio-
ridade) equivalen a 1 m2 afectado por plataforma, zapata, subestación, gabias, vías novas ou ampliacións 
das preexistentes (isto é, aquelas superficies específicas nas que O PROPIETARIO perde a posibilidade de 
despegar os usos que previamente viña desenvolvendo). Baseándose nisto, aplicarase a seguinte fórmula de 
cara a determinar os m2 equivalentes de superficie total afectada (Ste) da/s parcela/s referida/s no 
expositivo II:

Ste = Se + Po

Se: m
2 totais afectados polas servidumes e polas vías preexistentes aplicando a equivalencia. É dicir: Sr/X.

Sr: m
2 totais afectados polas servidumes e polas vías preexistentes sen aplicar a equivalencia. 

Po: m
2 totais afectados por plataforma, zapata, subestación, gabias, vías novas ou ampliacións das pre-

existentes. 
X: factor de equivalencia.
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Ste: m
2 totais afectados (tanto polas servidumes e vías preexistentes como pola plataforma, zapata, subes-

tación, gabias, vías novas ou ampliacións das preexistentes) aplicando a equivalencia.

3.º. Dividindo o canon global anual entre os m2 equivalentes de superficie total afectada (Ste) obte-
rase o canon unitario anual (por m2 afectado) do parque eólico…..(denominación).

 4.º. Por último, o canon específico que O SUPERFICIARIO ten que aboarlle ao PROPIETARIO en concep-
to de canon total anual, que, baseándose nos cálculos e criterios anteriormente descritos, variará cada ano 
en función dos ingresos totais que deriven do parque eólico… (denominación) para o SUPERFICIARIO, 
determinarase multiplicando o canon unitario anual do parque eólico…(denominación) (obtido 
conforme os criterios sinalados nos parágrafos 1.º, 2.º e 3.º desta cláusula) polos m2 de superficie equi-
valente ocupada ao PROPIETARIO. 

O SUPERFICIARIO comprométese a presentar no mesmo momento en que se efectúen os pagamentos un 
documento que, co visto e prace da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ou organismo que 
nun futuro a poida chegar a substituír, acredite os ingresos xerados pola produción e venda de enerxía 
procedentes do parque eólico …………..(denominación), así como os ingresos que reciba o dito parque eólico 
provenientes da aplicación do réxime retributivo específico outorgado polo Goberno segundo a disposición 
14.7 da vixente Lei 24/2013 do sector eléctrico, así como calquera outro sistema retributivo ou réxime de axu-
das públicas que nun futuro o poida chegar a substituír, independentemente de que este se dirixa a retribuír a 
capacidade instalada (o investimento) e/ou a enerxía producida (a operación). 

Cando por causa unicamente imputable á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ou organismo 
que a poida chegar a substituír non sexa posible a obtención do referido visto e prace no momento en que se 
efectúen os pagamentos, o dito extremo deberá ser debidamente acreditado documentalmente polo SUPER-
FICIARIO, que, en calquera caso, estará obrigado a xustificar documentalmente nese mesmo momento a 
totalidade dos referidos ingresos debidamente desagregados. En todo caso, o atraso na emisión do visto e prace 
por parte da Comisión ou organismo que a substitúa non eximirá a obriga do SUPERFICIARIO de acreditar 
a súa obtención no momento en que esta se produza.

O SUPERFICIARIO garántelle ao PROPIETARIO o pagamento dun canon mínimo (anual) de X euros 
anuais para o caso de que o canon anual fixado porcentualmente fose inferior a esa cantidade, aboando en tal 
caso O SUPERFICIARIO a diferenza ata acadar o mínimo garantido. 

Opción B) (CANDO EXISTA UN ÚNICO PROPIETARIO AFECTADO ou máis dun propietario, 
pero todos eles co mesmo nivel de ocupación en termos de pleno dominio e servidumes). Ca-
non por capacidade instalada (euros/kW): 

O SUPERFICIARIO deberá satisfacerlle ao PROPIETARIO, en concepto de canon, a suma de (X) euros por 
kW instalado (anuais) ou de X euros por aeroxerador instalado…. 

Opción C) Canon por superficie ocupada:

O SUPERFICIARIO deberá satisfacerlle anualmente ao PROPIETARIO, en concepto de canon, a suma de 
(X) euros por m2 afectado, tendo en conta a cualificación urbanística da superficie afectada e o tipo de afección, 
segundo os seguintes criterios/parámetros:
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Tipos de afección: Superficie afectada (m2) Importe (euros/m2) Total (euros)

Zapata (X) (X) (X)

Plataforma/s (X) (X) (X)

Subestación (X) (X) (X)

Vías ou camiños (X) (X) (X)

Voo (X) (X) (X)

Gabia/s (X) (X) (X)

Superficie de protección eólica (X) (X) (X)

Ocupación temporal (X) (X) (X)

En todo caso, O SUPERFICIARIO garántelle ao PROPIETARIO un pagamento mínimo de X euros anuais 
por parcela da súa propiedade afectada polo parque eólico….(denominación). Para o caso de que, aplicando o 
dito pagamento mínimo, o PROPIETARIO non alcance a cubrir, cando menos, os custos que para el deriven 
da xestión da facturación do IVE ao SUPERFICIARIO como consecuencia deste contrato, o SUPERFICIA-
RIO comprométese a aboar a diferenza.

No caso de que o pagamento do conxunto dos canons anuais pactados durante toda a vida deste contrato 
supuxese unha cantidade inferior a (X) euros para o PROPIETARIO, o SUPERFICIARIO, por petición do 
PROPIETARIO, estará obrigado a adiantarlle o pagamento de todos eles nun único pagamento, sen fraccio-
namento ningún. En caso de que se produza ese adianto, sumarase a esa suma total o IVE correspondente, así 
como a cantidade resultante da estimación das actualizacións das anualidades que resten ata a finalización do 
contrato, cantidades todas elas que tamén lle deberá aboar o SUPERFICIARIO ao PROPIETARIO, xunto 
co referido pagamento único adiantado. Para calcular a estimación das actualizacións, aplicarase unha taxa de 
desconto igual á media do IPC nos últimos 10 anos. 

4.2. Cláusula de produtividade:

Considerando as horas de produción equivalente anuais do parque eólico e considerando que o recurso eólico 
estimado para os parques eólicos en funcionamento en Galicia é de (x) horas de produción equivalente (HPE) 
anuais, segundo os datos de ……………….., cada ano, a partir do segundo, producirase unha revisión do ca-
non pactado neste contrato de conformidade coa aplicación do seguinte criterio específico: 

Cada punto porcentual de incremento da produtividade (medida como o diferencial entre as HPE do parque 
eólico ………. (denominación) e as HPE anuais de media para a totalidade dos parques eólicos en funcionamento 
en Galicia no mesmo ano, respecto a esta media) suporá un incremento porcentual similar do canon anual 
fixado segundo o establecido na cláusula anterior. 

Canon total

O canon total anual será a suma da contía derivada das opcións B ou C máis o que corresponda da cláusula 
de produtividade sinalada no punto anterior. En caso de ter optado pola opción A, non será de aplicación a 
presente cláusula de produtividade.
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4.3. IVE:

O canon total anual que deberá aboarlle o SUPERFICIARIO ao PROPIETARIO verase incrementado co 
IVE ou imposto que puidese resultar de aplicación no momento de devindicación correspondente.

4.4. Actualización do canon:

O canon pactado deberá incrementarse cada anualidade conforme a variación experimentada polo índice de 
prezos ao consumo (IPC), publicado polo Instituto Nacional de Estatística (ou organismo ou entidade que, se é 
o caso, o substitúa en funcións) nos 12 meses anteriores á data de actualización.

Naquelas anualidades en que o IPC alcance valores negativos, non se aplicará a referida actualización, man-
téndose as cantidades pactadas cos posibles incrementos xerados ata ese momento.

4.5. Prazo, tempo e forma de pagamento:

O pagamento do canon anual, máis o IVE correspondente, realizarase mediante un único pagamento anual 
que se realizará cada ano dentro dos primeiros 30 días contados desde a sinatura do contrato.

O momento de inicio do primeiro cobramento coincidirá coa data de sinatura deste contrato de arrendamento, 
data esta na que comezará a devindicarse o canon. No suposto previsto na opción A da cláusula 4.1, o dito pri-
meiro pagamento será o do canon mínimo establecido de X euros, conforme se establece no último parágrafo 
da referida cláusula. 

En todo caso, o pagamento será realizado a partir da presentación da correspondente factura emitida polo 
PROPIETARIO no domicilio do SUPERFICIARIO que aparece sinalado neste contrato. O SUPERFICIA-
RIO realizará a correspondente transferencia bancaria da cantidade estipulada a favor da conta corrente (X) 
da entidade (X), da que é titular O PROPIETARIO.

4.6. Revisión do canon:

En calquera momento de vixencia do contrato o SUPERFICIARIO comprométese a igualar o canon aquí 
pactado (sexa porcentaxe de facturación, pagamento por MW instalado ou pagamento por superficie ocupada), cando o PRO-
PIETARIO presente un contrato asinado polo SUPERFICIARIO ou calquera outro promotor, referido a 
calquera parque eólico terrestre existente dentro do marco normativo eléctrico español, que contemple unhas 
condicións retributivas máis vantaxosas para o PROPIETARIO. Para que esta cláusula de revisión de canon 
sexa efectiva, o novo contrato derivará dun parque eólico que posúa a mesma ou menor produtividade, medida 
en horas de produción equivalente anuais. 

QUINTA.- GASTOS 

Serán por conta do SUPERFICIARIO todos os gastos relacionados coa formalización deste contrato, así como 
todos os tributos e cargas públicas de calquera natureza que graven o ESPAZO e se orixinen durante a súa 
explotación. O pagamento de tales gastos efectuarase conxuntamente co do canon e o IVE a medida que se 
vaian devindicando.

Así mesmo, o SUPERFICIARIO deberá facerse cargo dos gastos necesarios para o desenvolvemento da súa 
actividade no predio arrendado, para o axeitado funcionamento, mantemento e reparación das instalacións 
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integrantes do parque eólico durante todo o período de vixencia deste contrato, así como para a súa retirada 
do ESPAZO aquí contratado. 

SEXTA.- FIANZA

En garantía do cumprimento deste contrato, o SUPERFICIARIO entregaralle ao PROPIETARIO, no mes-
mo acto da sinatura do contrato, o importe de ………………….EUROS, como depósito ou fianza, que non 
terá a consideración de renda e que se liquidará no momento da finalización deste contrato.

Cada CINCO (5) anos de vixencia do contrato, o SUPERFICIARIO deberá actualizar o importe da fianza 
prestada conforme a variación do IPC ou índice que o substitúa.

SÉTIMA.- USOS PERMITIDOS AOS COMUNEIROS NO PARQUE EÓLICO

O recinto do parque eólico non estará pechado, de tal forma que os comuneiros poderán seguir explotando 
o ESPAZO para os usos tradicionais de recollida de toxo, pastoreo, etc., sen que tal uso prexudique o normal 
funcionamento ou a seguridade do parque e os seus elementos anexos, ou afecte á seguridade ou integridade 
das persoas ou das cousas.

Quedan prohibidas as actividades que poidan perturbar o funcionamento normal do parque eólico ou poñan 
en perigo a seguridade ou integridade das persoas ou os bens. En particular, estará prohibido levar a cabo 
calquera actividade (a modo de exemplo, a construción de silos de gran) que poida interferir no libre fluxo das 
correntes de aire que flúen en terreos da comunidade determinados na cláusula anterior. 

OITAVA.- VÍAS, CAMIÑOS, PISTAS DE ACCESO E PASOS CANADIANOS

A construción das vías, camiños e pistas de acceso ao parque eólico, ……(denominación), así como o mantemento 
destes, correrán por conta e cargo do SUPERFICIARIO, podendo ser libremente utilizados polo PROPIE-
TARIO. 

Así mesmo, o SUPERFICIARIO comprométese á instalación e mantemento de pasos canadianos para o caso 
de que a liña de aeroxeradores, as vías ou o camiño de acceso ou servizo atravesen ou modifiquen calquera tipo 
de pechado ou peche existente dentro do/s terreo/s referido/s no expositivo II.

NOVENA.- DANOS E PERDAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O SUPERFICIARIO é responsable dos danos e perdas que se ocasionen aos montes, persoas, gandos, plantas, 
cultivos e cousas ou ao medio ambiente como consecuencia das obras de execución, mantemento, conserva-
ción e funcionamento do parque eólico ……(denominación), así como da actividade que o persoal ao seu servi-
zo, subcontratistas ou empresas subcontratadas desenvolven sobre o ESPAZO obxecto deste contrato, e por 
calquera outra circunstancia a el imputable. Por iso, o SUPERFICIARIO deberá formalizar e manter vixente 
durante toda a duración deste contrato, ao seu exclusivo cargo, cunha compañía aseguradora de recoñecida 
solvencia, unha póliza de seguro de responsabilidade civil para cubrir suficientemente a responsabilidade en 
que puidese incorrer o SUPERFICIARIO polos danos e perdas que lle sexan imputables, por importe non 
inferior a………… euros por cada sinistro, así como entregarlle unha copia da póliza ao PROPIETARIO. 
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Así mesmo, o SUPERFICIARIO deberá adoptar todas as medidas de precaución necesarias para evitar as 
referidas perturbacións, danos e perdas e, en particular, instalará sinalizacións que advirtan de calquera perigo. 

DÉCIMA.- PERSOAL DO PARQUE EÓLICO

O SUPERFICIARIO comprométese a que, sempre que reúnan en cada caso a titulación exixida para o posto a 
desempeñar, o persoal que se contrate para o mantemento do parque eólico será elixido, preferentemente, entre 
veciños/as das parroquias afectadas por este e, subsidiariamente, e co mesmo condicionamento en canto a titula-
ción, preferentemente entre persoas veciñas do resto das parroquias do concello de ………….. Para estes efectos, 
os afectados deberán presentar as súas ofertas na maneira, tempo e modo que o SUPERFICIARIO lles indique.

Malia o anterior, o SUPERFICIARIO terá total liberdade para a contratación de titulados universitarios ou de 
escolas de enxeñaría, de grao medio ou superior, para postos de responsabilidade e confianza no parque eólico. 

DÉCIMO PRIMEIRA.- CESIÓN

O SUPERFICIARIO poderá ceder, traspasar, subarrendar ou transmitir total ou parcialmente os dereitos que 
para el derivan deste contrato a favor dun terceiro, que, en todo caso, se subrogará en todas e cada unha das 
obrigas, pactos e restricións que se recollen neste para a parte SUPERFICIARIA. En calquera caso, a dita 
cesión, traspaso, subarrendo ou transmisión será notificada fidedignamente por escrito ao PROPIETARIO, 
tendo dereito este a resolver o contrato se non se realizase a dita notificación ou no caso de que as condicións 
pactadas fosen contrarias ao sinalado neste documento. 

Sen prexuízo do anterior, se, tras a elevación a público deste contrato, a SUPERFICIARIA gravase con hipo-
teca os dereitos constituídos por mor deste, non só esta ten que ser notificada fidedignamente por escrito ao 
PROPIETARIO e quedar suxeita a todos e cada un dos pactos e condicións estipulados neste contrato, senón 
que, ademais, ningún dos acordos contidos na hipoteca liberará a SUPERFICIARIA nin do total e dilixente 
cumprimento dos termos, acordos e condicións aos que quedase obrigado en virtude deste contrato nin de 
calquera outra responsabilidade orixinada polo incumprimento destes, nin poderá ser interpretado como unha 
renuncia de calquera dos dereitos do PROPIETARIO pactados neste contrato.

DÉCIMO SEGUNDA.- EXTINCIÓN

Este contrato extinguirase polo vencemento do prazo de duración pactado nel.

En caso de incumprimento de calquera das estipulacións pactadas neste contrato, calquera das dúas partes terá 
dereito a exixir o seu cumprimento ou a instar a resolución do contrato, co aboamento, en ambos os dous casos, 
dos danos e perdas ocasionados por tal incumprimento. 

En particular, o PROPIETARIO poderá resolver este contrato en caso de que o SUPERFICIARIO no aboe 
o canon estipulado (ou de calquera outra cantidade ao pagamento da cal estea obrigado) na forma, condicións 
e prazos previstos neste contrato. Todo iso sen prexuízo dos xuros de demora (coincidentes co xuro legal anual 
do diñeiro incrementado en …. puntos), devindicados polo atraso no pagamento do canon, que deberá aboar 
o SUPERFICIARIO ata que se produza o pagamento efectivo. O xuro de demora devindicarase no mesmo 
momento en que o SUPERFICIARIO incorra en calquera atraso no pagamento das cantidades estipuladas, 
non sendo para iso necesario o requirimento de pagamento previo polo PROPIETARIO.
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No caso de que o SUPERFICIARIO desista unilateralmente deste contrato antes do cumprimento do prazo 
convido, deberá aboarlle ao PROPIETARIO, en concepto de indemnización, a contía anual do canon vixente 
no momento da desistencia por cada ano do contrato que reste por cumprir. Para aqueles períodos de tempo 
inferiores a unha anualidade, ratearase a parte proporcional da indemnización. 

DÉCIMO TERCEIRA.- EFECTOS DA EXTINCIÓN DESTE CONTRATO E RETIRADA DAS 
INSTALACIÓNS

Tras a extinción deste contrato, o SUPERFICIARIO deberá desmantelar e retirar, á súa exclusiva custa, 
todas as instalacións construídas no ESPAZO obxecto deste contrato, tanto móbiles como fixas, restaurando, 
repondo e recuperando os terreos e o contorno, así como devolvendo o dito ESPAZO ao seu estado anterior 
(cumprindo en todo caso co disposto na avaliación ambiental e de conformidade coa lexislación vixente), no 
prazo de X (ano/meses), contados desde a data de extinción deste contrato, proseguindo co aboamento ao 
PROPIETARIO do canon estipulado na anterior cláusula cuarta, que continuará devindicándose, coas súas 
correspondentes actualizacións e incrementos, ata que se produza a total retirada das instalacións. 

DÉCIMO CUARTA.- FORMA 

Este contrato deberá elevarse a escritura pública (ante o notario designado polo PROPIETARIO) e inscribirse 
no Rexistro da Propiedade, sendo por conta do SUPERFICIARIO todos os gastos e impostos que deriven disto. 

DÉCIMO QUINTA.- DOMICILIO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS

Calquera notificación que sexa preciso realizar en cumprimento do establecido neste contrato, ou por calquera 
outro motivo, deberá facerse nos domicilios indicados no encabezamento. 

En caso de que algunha das partes cambie de domicilio, deberá notificarllo por escrito á outra. Á falta de tal 
notificación, as partes seguirán dirixíndose aos domicilios indicados no encabezamento deste contrato. 

DÉCIMO SEXTA.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

En todo o non contemplado neste contrato, rexerase polo establecido na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de 
MVMC de Galicia, e o seu Regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e polas normas 
de dereito privado que lle sexan de aplicación.

O coñecemento dos litixios que puidesen xurdir con ocasión deste  contrato correspóndelles aos xulgados e 
tribunais do lugar onde estea localizado o ESPAZO. 

En proba de conformidade, as persoas sinaladas no encabezamento asinan este contrato, que consta de (X) 
follas, por duplicado e para un único efecto, no lugar e data indicados ao principio deste documento.

Asdo.: .……………………                                Asdo.: ………………….      
CMVMC .……………………    PARQUE EÓLICO……………………                       
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11
ANEXO II  
Contrato de 
arrendamento





109

CONTRATO DE ARRENDAMENTO  
PARA INSTALACIÓN DE PARQUE EÓLICO

En……………………., a…………de………………de………………..

REUNIDOS

Dunha parte, don/dona………………………………., maior de idade, casado/solteiro, con domicilio 
en……………………., titular do DNI n.º …………………….., quen INTERVÉN no seu propio nome e 
dereito.

E doutra parte, don/dona…………………………………………., maior de idade, casado/solteiro, con 
domicilio en……………………., titular do DNI n.º …………………….., quen INTERVÉN en nome e 
representación da entidade mercantil denominada ……………………., con NIF ……….. e domicilio so-
cial……………….., constituída en virtude de escritura pública outorgada ante o notario de ……….., D. 
…………………….., con data do ……………………….., baixo o número ……….. do seu protocolo, INS-
CRITA no Rexistro Mercantil de ……………., no folio ….., do Libro ………… de Sociedades, inscrición 
1.ª, da folla n.º ……………….., encóntrase debidamente facultado para este acto en virtude do seu cargo de 
……………. da citada mercantil, en virtude de escritura pública outorgada ante o notario …………….., en 
………. o…….de………….. de…………., baixo o número ……….. do seu protocolo.

EXPOÑEN

I.- Que don/dona………………………………. é dono/a en pleno dominio da/s seguinte/s parcela/s:

Parcela n.º 1 a nome de …………….: Identificada coa referencia catastral:……………………. (parcela 
………. do  polígono ………., do concello de …………..), cunha extensión superficial de ………….. (ha ou 
m2), sita na parroquia de ……………., do municipio de………, destinada a ……………. (matogueira/monte 
arborado/pasteiro ……).

Parcela n.º 2 a nome de …………….: Identificada coa referencia catastral:……………………. (parcela 
………. do  polígono ………., do concello de …………..), cunha extensión superficial de ………….. (ha ou 
m2), sita na parroquia de ……………. do municipio de………, destinada a ……………. (matogueira/monte 
arborado/pasteiro ……).

Parcela n.º X ao nome de …………….:

TÍTULO: Perténcelle en virtude de ……………………….... (herdanza, compravenda, doazón…)
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INSCRICIÓN: Non está inmatriculada no Rexistro da Propiedade / Estao no Rexistro da Propiedade de …………., no tomo 
……….., libro………………, folio ……………….., predio rexistral n.º …………………….

CARGAS E GRAVAMES: A/s parcelas referida/s está/n libre/s de cargas e gravames (ou, se é o caso, indicar a 
carga ou gravame existente).

II.- Que a mercantil ………………………… ten proxectada a construción, instalación, mantemento, repara-
ción e explotación do parque eólico .…………. (denominación do parque), autorizado mediante resolución emitida 
por ………..….., con data do.… de…. de….. (ou…. en trámite de autorización ante a Xunta de Galicia (en 
caso de non ter obtido aínda esta), cunha capacidade instalada de…………. (MW), composto por ………….. 
aeroxeradores, cunha altura desde a base de…. metros e unha potencia unitaria de ………. (KW ou MW) cada 
un deles. Acompáñase proxecto (e, se é o caso, autorización) como anexo Y. Enténdese por “parque eólico”, 
seguindo a definición recollida pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, a “instalación de produción de electrici-
dade a partir de enerxía eólica, constituída por un ou varios aeroxeradores interconectados electricamente con 
liñas propias, que comparten unha mesma estrutura de accesos e control, con medición de enerxía propia, así 
como coa obra civil necesaria”.

III.- O parque eólico mencionado producirá na/s parcela/s descrita/s no anterior expositivo I unha afección 
como a descrita na cláusula segunda deste contrato. 

IV. Ambas as partes, con capacidade xurídica e de obrar suficiente e que mutuamente se recoñecen, libre-
mente e de común acordo, conveñen en outorgar  este contrato de ARRENDAMENTO con destino á 
instalación do parque eólico………....(nome), conforme as seguintes:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- OBXECTO

Don/Dona ………….. (en diante, O PROPIETARIO) ARRÉNDALLE á mercantil …………………. (en 
diante, O ARRENDATARIO), que acepta, a parte afectada dos predios descritos no anterior expositivo I (en 
diante, O ESPAZO), para a instalación, construción, mantemento, reparación e explotación do parque eólico 
descrito no expositivo II.

SEGUNDA-. USO E DESTINO

O ARRENDATARIO destinará O ESPAZO obxecto deste contrato exclusivamente á instalación, constru-
ción, explotación, reparación e mantemento do parque eólico descrito no anterior expositivo II. En todo caso, 
as mencionadas actividades deberán axustarse ao proxecto de execución aprobado polo organismo corres-
pondente. Para todo iso, O ARRENDATARIO necesitará ocupar a seguinte superficie dentro do ESPAZO 
pertencente ao PROPIETARIO, axustándose, en todo caso, ás coordenadas UTM indicadas no plano adxunto 
como anexo X, incorporado ao proxecto de execución aprobado:
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Tipos de afección:
Superficie 
afectada 

parcela 1 (m2)

Superficie 
afectada 

parcela 2 (m2)

Superficie 
afectada 

parcela X (m2)

Superficie 
afectada 
total (m2)

Zapata     
Plataforma/s     
Subestación

Vías ou camiños     
Voo (servidume de voo)     
Gabia/s (liñas eléctricas subterráneas e 
servidume de paso eléctrico soterrado)     

Superficie de protección eólica     
Ocupación temporal (para obras 
de construción e traballos de 
mantemento, reparacións)

    

Tipo de cualificación urbanística da 
superficie

Unha vez finalizada a construción do parque eólico, realizarase a medición definitiva que determinará a ocu-
pación real, tanto de terreo como de servidume, do ESPAZO obxecto deste contrato. Esta medición será 
realizada por perito competente elixido por acordo das partes á conta e cargo da ARRENDATARIA, e será 
esta medición a que finalmente determinará a ocupación real do ESPAZO pertencente ao PROPIETARIO. 
En ningún caso O ARRENDATARIO poderá realizar modificacións substantivas da ocupación sen axustarse 
ao proxecto do parque eólico e sen o consentimento previo expreso e escrito asinado polo PROPIETARIO.

TERCEIRA-. DURACIÓN 

O prazo de duración do arrendamento aquí pactado será de ………… (….) anos, contados de data a data 
desde o momento da sinatura deste contrato, prazo que vencerá o día ….de…………..de……………

Non obstante, chegado o día de vencemento, o contrato poderá prorrogarse por mutuo acordo entre ambas as 
partes, por períodos sucesivos de X anos, ata un total de X prórrogas.

CUARTA-. RENDA 

O ARRENDATARIO obrígase a pagarlle ao PROPIETARIO as cantidades que a continuación se detallan en 
contraprestación dos dereitos conferidos en virtude deste contrato:

4.1: Determinación da renda:

Opción A) Renda por porcentaxe de ingresos totais recibidos polo ARRENDATARIO: 

O ARRENDATARIO deberá satisfacerlle ao PROPIETARIO unha renda anual cuxo importe se calculará 
conforme os parámetros que a continuación se especifican, que en todo caso toman en consideración tanto 
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os ingresos totais recibidos polo ARRENDATARIO derivados do parque eólico……… (denominación) como os 
distinto/s tipo/s de afección das superficies ocupadas polo parque eólico dentro da/s parcela/s descrita/s no 
expositivo I:

1.º. En primeiro lugar, determinarase a renda global anual, consistente no (X) % dos ingresos totais anuais 
recibidos polo ARRRENDATARIO derivados do parque eólico….(denominación), que incluirán tanto os 
ingresos brutos obtidos pola venda da enerxía producida por este como os ingresos que lle correspondan 
ao dito parque eólico como consecuencia da aplicación do réxime retributivo específico outorgado polo 
Goberno baseándose na disposición 14.7 da vixente Lei 24/2013 do sector eléctrico, así como aqueles que 
proveñan de calquera outro sistema retributivo ou réxime de axudas públicas que nun futuro o poidan che-
gar a substituír, independentemente de que estas se dirixan a retribuír a capacidade instalada (investimento 
e/ou a enerxía producida (a operación).

2.º. A continuación, partindo da conveniencia de tratar os distintos tipos de afección dos terreos de forma diferen-
ciada, calcularanse os m2 de superficie total afectada aplicando un factor de equivalencia de (X), considerando 
que cada (X) m2 afectado polas servidumes (de voo, de protección eólica, de paso, de paso –aéreo e/ou sote-
rrado– de enerxía eléctrica) ou por vías preexistentes (isto é, aquelas superficies onde O PROPIETARIO non 
perde a posibilidade de seguir implementando os usos que viña desenvolvendo con anterioridade) equivalen 
a 1 m2 afectado por plataforma, zapata, subestación, gabias, vías novas, ou ampliacións dos preexistentes (isto 
é, aquelas superficies específicas nas que O PROPIETARIO perde a posibilidade de despregar os usos que 
previamente viña desenvolvendo). Baseándose nisto, aplicarase a seguinte fórmula para determinar os m2 
equivalentes de superficie total afectada (Ste) da/s parcela/s referida/s no expositivo I:

Ste = Se + Po

Se: m
2 totais afectados polas servidumes e polas vías preexistentes aplicando a equivalencia. É dicir: Sr/X.

Sr: m
2 totais afectados polas servidumes e polas vías preexistentes sen aplicar a equivalencia. 

Po: m
2 totais afectados por plataforma, zapata, subestación, gabias, vías novas ou ampliacións das pre-

existentes. 
X: factor de equivalencia.
Ste: m

2 totais afectados (tanto polas servidumes e vías preexistentes como pola plataforma, zapata, subes-
tación, gabias, vías novas ou ampliacións das preexistentes) aplicando a equivalencia.

3.º. Dividindo a renda global anual entre os m2 equivalentes de superficie total afectada (Ste) obte-
rase a renda unitaria anual (por m2 afectado) do parque eólico….. (denominación).

 4.º. Por último, a renda específica que O ARRENDATARIO ten que aboarlle ao PROPIETARIO en con-
cepto de renda total anual, que, segundo os cálculos e criterios anteriormente descritos, variará cada ano 
en función dos ingresos totais que deriven do parque eólico…(denominación) para o ARRENDATARIO, 
determinarase multiplicando a renda unitaria anual do parque eólico…(denominación) (obtido 
conforme os criterios sinalados nos parágrafos 1.º, 2.º e 3.º desta cláusula) polos m2 de superficie equi-
valente ocupada ao PROPIETARIO. 

O ARRENDATARIO comprométese a presentar no mesmo momento en que se efectúen os pagamentos un 
documento que, co visto e prace da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ou organismo que 
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nun futuro a poida chegar a substituír, acredite os ingresos xerados pola produción e venda de enerxía 
procedentes do parque eólico …………..(denominación), así como os ingresos que reciba o dito parque eólico 
provenientes da aplicación do réxime retributivo específico outorgado polo Goberno baseándose na disposi-
ción 14.7 da vixente Lei 24/2013 do sector eléctrico, así como calquera outro sistema retributivo ou réxime de 
axudas públicas que nun futuro poida chegar a substituílo, independentemente de que este se dirixa a retribuír 
a capacidade instalada (o investimento) e/ou a enerxía producida (a operación). 

Cando, por causa unicamente imputable á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ou organismo 
que a poida chegar a substituír, non sexa posible a obtención do referido visto e prace no momento en que se 
efectúen os pagamentos, o dito extremo deberá ser debidamente acreditado documentalmente polo ARREN-
DATARIO, que, en calquera caso, estará obrigado a xustificar documentalmente nese mesmo momento a 
totalidade dos referidos ingresos debidamente desagregados. En todo caso, o atraso na emisión do visto e prace 
por parte da comisión ou organismo que a substitúa non eximirá a obriga do ARRENDATARIO de acreditar 
a súa obtención no momento en que esta se produza.

O ARRENDATARIO garántelle ao PROPIETARIO o pagamento dunha renda mínima (anual) de X euros 
anuais para o caso de que a renda anual fixada porcentualmente fose inferior a esa cantidade, aboando en tal 
caso o ARRENDATARIO a diferenza ata acadar o mínimo garantido. 

Opción B) (CANDO EXISTA UN ÚNICO PROPIETARIO AFECTADO ou máis dun propietario 
pero todos eles co mesmo nivel de ocupación en termos de pleno dominio e servidumes). Ren-
da por capacidade instalada (euros/kW): 

O ARRENDATARIO deberá satisfacerlle ao PROPIETARIO en concepto de renda a suma de (X) euros por 
kW instalado (anuais) ou de X euros por aeroxerador instalado…. 

Opción C) Renda por superficie ocupada:

O ARRENDATARIO deberá satisfacerlle anualmente ao PROPIETARIO en concepto de renda a suma de 
(X) euros por m2 afectado, tendo en conta a cualificación urbanística da superficie afectada e o tipo de afección, 
segundo os seguintes criterios/parámetros:

Tipos de afección: Superficie afectada (m2) Importe (euros/m2) Total (euros)

Zapata (X) (X) (X)

Plataforma/s (X) (X) (X)

Subestación

Vías ou camiños (X) (X) (X)

Voo (X) (X) (X)

Gabia/s (X) (X) (X)

Superficie de protección eólica (X) (X) (X)

Ocupación temporal 
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En todo caso, O ARRENDATARIO garántelle ao PROPIETARIO un pagamento mínimo de X euros anuais 
por parcela da súa propiedade afectada polo parque eólico….(denominación). Para o caso en que, aplicando o 
dito pagamento mínimo o PROPIETARIO non alcance a cubrir, cando menos, os custos que para el deriven 
da xestión da facturación do IVE ao ARRENDATARIO como consecuencia deste contrato, o ARRENDATA-
RIO comprométese a aboar a diferenza.

No caso de que o pagamento do conxunto das rendas anuais pactadas durante toda a vida deste contrato su-
puxese unha cantidade inferior a (X) euros para o PROPIETARIO, O ARRENDATARIO, por petición do 
PROPIETARIO, estará obrigado a adiantarlle o pagamento de todas elas nun único pagamento, sen fraccio-
namento ningún. En caso de que se produza ese adianto, engadirase á dita suma total o IVE correspondente, 
así como a cantidade resultante da estimación das actualizacións das anualidades que resten ata a finalización 
do contrato, cantidades todas elas que tamén deberá aboarlle o ARRENDATARIO ao PROPIETARIO, xunto 
co referido pagamento único adiantado. Para calcular a estimación das actualizacións aplicarase unha taxa de 
desconto igual á media do IPC nos últimos 10 anos. 

4.2. Cláusula de produtividade:

Considerando as horas de produción equivalente anuais do parque eólico e considerando que o recurso eólico 
estimado para os parques eólicos en funcionamento en Galicia é de (x) horas de produción equivalente (HPE) 
anuais segundo os datos de ……………….., cada ano, a partir do segundo, producirase unha revisión da renda 
pactada neste contrato de conformidade coa aplicación do seguinte criterio específico: 

Cada punto porcentual de incremento da produtividade (medida como o diferencial entre as HPE do parque 
eólico ……….(denominación) e as HPE anuais medias para a totalidade dos parques eólicos en funcionamento en 
Galicia no mesmo ano, respecto a esta media) suporá un incremento porcentual similar da renda anual fixada 
segundo o establecido na cláusula anterior. 

Renda total

A renda total anual será a suma da contía derivada das opcións B ou C máis o que corresponda da cláusula de 
produtividade sinalada no punto anterior. En caso de ter optado pola opción A, non será de aplicación  esta 
cláusula de produtividade.

4.3. IVE:

A renda total anual que deberá aboarlle o ARRENDATARIO ao PROPIETARIO verase incrementada co 
IVE ou imposto que puidese resultar de aplicación no momento de devindicación correspondente.

4.4. Actualización da renda:

A renda pactada deberá incrementarse cada anualidade segundo a variación experimentada polo índice de 
prezos ao consumo (IPC), publicado polo Instituto Nacional de Estatística (ou organismo ou entidade que, se é 
o caso, o substitúa en funcións) nos 12 meses anteriores á data de actualización.

Naquelas anualidades en que o IPC alcance valores negativos, non se aplicará a referida actualización, man-
téndose as cantidades pactadas cos posibles incrementos xerados ata ese momento.
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4.5. Prazo, tempo e forma de pagamento:

O pagamento da renda anual, máis o IVE correspondente, realizarase mediante un único pagamento anual, 
que se realizará cada ano dentro dos primeiros 30 días contados desde a sinatura do contrato. 

O momento de inicio do primeiro cobramento coincidirá coa data de sinatura deste contrato de arrendamento, 
data esta na que comezará a devindicarse a renda. No suposto previsto na opción A da cláusula 4.1, ese pri-
meiro pagamento será o da renda mínima establecida de X euros, conforme se establece no último parágrafo 
da referida cláusula. 

En todo caso, o pagamento será realizado a partir da presentación da correspondente factura emitida polo 
PROPIETARIO no domicilio do ARRENDATARIO que aparece sinalado no contrato. O ARRENDATA-
RIO realizará a correspondente transferencia bancaria da cantidade estipulada a favor da conta corrente (X) 
da entidade (X), da que é titular O PROPIETARIO.

4.6. Revisión da renda:

En calquera momento de vixencia do contrato o ARRENDATARIO comprométese a igualar a renda aquí 
pactada (sexa porcentaxe de facturación, pagamento por MW instalado ou pagamento por superficie ocupada) cando o PRO-
PIETARIO presente un contrato asinado polo ARRENDATARIO ou calquera outro promotor, referido a 
calquera parque eólico terrestre existente dentro do marco normativo eléctrico español, que contemple unhas 
condicións retributivas máis vantaxosas para o PROPIETARIO. Para que esta cláusula de revisión de renda 
sexa efectiva, o novo contrato derivará dun parque eólico que posúa a mesma ou menor produtividade, medida 
en horas de produción equivalente anuais. 

QUINTA.- GASTOS

Serán por conta do ARRENDATARIO todos os gastos relacionados coa formalización deste contrato, así 
como todos os tributos e cargas públicas de calquera natureza que graven o ESPAZO e se orixinen durante a 
súa explotación. O pagamento de tales gastos efectuarase conxuntamente co da renda e o IVE a medida que 
se vaian devindicando.

Así mesmo, o ARRENDATARIO deberá facerse cargo dos gastos necesarios para o desenvolvemento da súa 
actividade no predio arrendado, para o adecuado funcionamento, mantemento, reparación das instalacións 
integrantes do parque eólico durante todo o período de vixencia do contrato de arrendamento, así como para 
a súa retirada do ESPAZO aquí contratado. 

SEXTA.- FIANZA.

En garantía do cumprimento deste contrato, o ARRENDATARIO entregaralle ao PROPIETARIO, no mes-
mo acto da sinatura do contrato, o importe de ………………….EUROS, como depósito ou fianza que non 
terá a consideración de renda e que se liquidará no momento de finalización deste contrato.

Cada CINCO (5) anos de vixencia do contrato, o ARRENDATARIO deberá actualizar o importe da fianza 
prestada conforme a variación do IPC ou índice que o substitúa.
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SÉTIMA.- USOS PERMITIDOS AO PROPIETARIO NO PARQUE EÓLICO

O recinto do parque eólico non estará pechado, de tal forma que o PROPIETARIO poderá seguir explotando 
o ESPAZO para os usos tradicionais de recollida de toxo, pastoreo, etc., sen que tal uso prexudique o normal 
funcionamento ou a seguridade do parque e os seus elementos anexos, ou afecte á seguridade ou integridade 
das persoas ou as cousas.

Quedan prohibidas as actividades que poidan perturbar o funcionamento normal do parque eólico, ou poñan 
en perigo a seguridade ou integridade das persoas ou os bens. En particular, estará prohibido levar a cabo 
calquera actividade (a modo de exemplo, a construción de silos de gran) que poida interferir no libre fluxo das 
correntes de aire que flúen nos terreos arrendados determinados na cláusula anterior. 

OITAVA.- VÍAS, CAMIÑOS, PISTAS DE ACCESO E PASOS CANADIANOS

A construción das vías, camiños e pistas de acceso ao parque eólico, …… (denominación), así como o man-
temento destes, correrán por conta e cargo do ARRENDATARIO, podendo ser libremente utilizados polo 
PROPIETARIO. 

Así mesmo, o ARRENDATARIO comprométese á instalación e mantemento de pasos canadianos para o caso 
de que a liña de aeroxeradores, as vías ou o camiño de acceso ou servizo atravesen ou modifiquen calquera tipo 
de cercado existente dentro do/s terreo/s referido/s no expositivo II.

NOVENA.- DANOS E PERDAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O ARRENDATARIO é responsable dos danos e perdas que se ocasionen aos montes, persoas, gandos, plantas, 
cultivos e cousas ou ao medio ambiente como consecuencia das obras de execución, mantemento, conserva-
ción e funcionamento do parque eólico …… (denominación), así como da actividade que o persoal ao seu servizo, 
subcontratistas ou empresas subcontratadas desenvolvan sobre o ESPAZO obxecto deste contrato, e por cal-
quera outra circunstancia a el imputable. Por isto, o ARRENDATARIO deberá formalizar e manter vixente 
durante toda a duración deste contrato, ao seu exclusivo cargo, cunha compañía aseguradora de recoñecida 
solvencia, unha póliza de seguro de responsabilidade civil para cubrir suficientemente a responsabilidade en 
que puidese incorrer o ARRENDATARIO polos danos e perdas que lle sexan imputables, por importe non 
inferior a………… euros por cada sinistro, así como entregarlle unha copia da póliza ao PROPIETARIO. 

Así mesmo, o ARRENDATARIO deberá adoptar todas as medidas de precaución necesarias para evitar as 
referidas perturbacións, danos e perdas e, en particular, instalará sinalizacións que advirtan de calquera perigo. 

DÉCIMA.- PERSOAL DO PARQUE EÓLICO

O ARRENDATARIO comprométese a que, sempre que reúnan en cada caso a titulación exixida para o posto 
a desempeñar, o persoal que se contrate para o mantemento do parque eólico será elixido, preferentemente, 
entre veciños/as das parroquias afectadas por este e, subsidiariamente, e co mesmo condicionamento en canto 
a titulación, preferentemente entre persoas veciñas do resto das parroquias do concello de ………….. Para 
estes efectos, os afectados deberán presentar as súas ofertas na maneira, tempo e modo que o ARRENDATA-
RIO lles indique.
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Malia o anterior, o ARRENDATARIO terá total liberdade para a contratación de titulados universitarios ou 
de escolas de enxeñaría, de grao medio ou superior, para postos de responsabilidade e confianza no parque 
eólico. 

DÉCIMO PRIMEIRA.- CESIÓN

O ARRENDATARIO poderá ceder, traspasar, subarrendar ou transmitir total ou parcialmente os dereitos 
que para el derivan deste contrato a favor dun terceiro, que, en todo caso, se subrogará en todas e cada unha 
das obrigas, pactos e restricións que se recollen nel para a parte ARRENDATARIA. En calquera caso, a dita 
cesión, traspaso, subarrendo ou transmisión será notificada fidedignamente por escrito ao PROPIETARIO, 
tendo dereito este a resolver o contrato se non se realizase esa notificación ou en caso de que as condicións 
pactadas fosen contrarias ao sinalado neste documento.

DÉCIMO SEGUNDA.- EXTINCIÓN

Este contrato extinguirase polo vencemento do prazo de duración pactado no mesmo ou de calquera das súas 
prórrogas.

En caso de incumprimento de calquera das estipulacións pactadas neste contrato, calquera das dúas partes terá 
dereito a exixir o seu cumprimento ou a instar a resolución do contrato, co aboamento, en ambos os casos, dos 
danos e perdas ocasionados por tal incumprimento. 

En particular, o PROPIETARIO poderá resolver este contrato en caso de que o ARRENDATARIO non aboe 
a renda estipulada (ou de calquera outra cantidade ao pagamento da cal estea obrigado) na forma, condicións 
e prazos previstos no contrato. Todo iso sen prexuízo do xuro  de demora (coincidente co xuro legal anual 
do diñeiro incrementado en ….puntos), devindicado polo atraso no pagamento da renda, que deberá aboar 
o ARRENDATARIO ata que se produza o pagamento efectivo. O xuro de demora devengarase no mesmo 
momento en que o ARRENDATARIO incorra en calquera atraso no pagamento das cantidades estipuladas, 
non sendo necesario para iso o requirimento previo de pagamento polo PROPIETARIO.

No caso de que o ARRENDATARIO desista unilateralmente deste contrato antes do cumprimento do prazo 
convido, deberá aboarlle ao PROPIETARIO, en concepto de indemnización, a contía anual da renda vixente 
no momento do desistencia por cada ano do contrato que reste por cumprir. Para aqueles períodos de tempo 
inferiores a unha anualidade, ratearase a parte proporcional da indemnización. 

DÉCIMO TERCEIRA.- EFECTOS DA EXTINCIÓN DESTE CONTRATO E RETIRADA DAS 
INSTALACIÓNS

Tras a extinción deste contrato, o ARRENDATARIO deberá desmantelar e retirar, á súa exclusiva custa, 
todas as instalacións construídas no ESPAZO obxecto deste contrato, tanto móbiles como fixas, restaurando, 
repondo e recuperando os terreos e o contorno, así como devolvendo o dito ESPAZO ao seu estado anterior 
(cumprindo en todo caso co disposto na avaliación ambiental e de conformidade coa lexislación vixente) e iso 
no prazo de X (ano/meses), contado desde a data de extinción deste contrato, proseguindo co aboamento ao 
PROPIETARIO de renda estipulada na anterior cláusula cuarta, que continuará devindicándose, coas súas 
correspondentes actualizacións e incrementos, ata que se produza a total retirada das instalacións.
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DÉCIMO CUARTA.- FORMA 

Este contrato poderá elevarse a escritura pública (ante o notario designado polo PROPIETARIO) e inscribirse 
no Rexistro da Propiedade, por instancia de calquera das partes, sendo por conta do ARRENDATARIO todos 
os gastos e impostos que deriven disto. 

DÉCIMO QUINTA.- DOMICILIO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS

Calquera notificación que sexa preciso realizar en cumprimento do establecido neste contrato, ou por calquera 
outro motivo, deberá facerse nos domicilios indicados no encabezamento. 

En caso de que algunha das partes cambie de domicilio, deberá notificarllo por escrito á outra. Á falta de tal 
notificación, as partes seguirán dirixíndose aos domicilios indicados no encabezamento deste contrato. 

DÉCIMO SEXTA.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

En todo o non contemplado neste contrato de arrendamento, rexerase polo establecido no Código civil e de-
mais normas de dereito privado que lle sexan de aplicación.

O coñecemento dos litixios que puidesen xurdir con ocasión deste contrato correspóndelles aos xulgados e 
tribunais do lugar onde estea situado o ESPAZO. 

En proba de conformidade, as persoas sinaladas no encabezamento asinan este contrato, que consta de (X) 
follas, por duplicado e para un único efecto, no lugar e data indicados ao principio deste documento.

Asdo.: .……………………                                Asdo.: ………………….      
O PROPIETARIO.……………………   PARQUE EÓLICO……………………                                 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A COMUNIDADE DE MONTES 
...... (ou OUTROS PROPIETARIOS/AS COLECTIVOS ou PRIVADOS ORGANI-
ZADOS ou ASOCIACIÓN DE VECIÑOS/AS) E A MERCANTIL ....... (CON MO-

TIVO DA INSTALACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARQUE EÓLICO......):

En……………………., a…………de………………de………………..

REUNIDOS

Dunha parte, don/dona..............., maior de idade, casado/solteiro, con domicilio en................, e NIF...........

E, doutra parte, don/dona..............., maior de idade, casado/solteiro, con domicilio en................, e NIF............., 
intervindo en nome e representación da entidade mercantil denominada ............, con NIF ................., n.º de 
rexistro mercantil............. e domicilio social en .................

INTERVEÑEN:

Don/Dona ..........., en nome e representación da comunidade de montes veciñais en man común/da asocia-
ción de veciños/da comunidade de propietarios/as........, con domicilio en............ e CIF..........., constituída en 
virtude de resolución do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común/de conformidade coa acta 
de...., do día..... de...... de.............

Don/Dona .......... exerce a súa representación na súa condición de......, en virtude de escritura pública outor-
gada ante o notario ..........., en .......... o.....de....... de......, baixo o número ...... do seu protocolo.

EXPOÑEN:

I. Que a mercantil......... ten proxectada a construción, instalación, mantemento, reparación e explotación 
do parque eólico ......., substanciado no expediente administrativo número........... (autorizado mediante 
resolución emitida por ...... o....... de.... de.....), cunha capacidade instalada de.....MW, composto por .... 
aeroxeradores, cunha altura desde a base de..... metros e unha potencia unitaria de .... MW, cada un deles.

II. Que con tal fin, a mercantil...... subscribiu co/s propietarios/as do/s terreo/s descrito/s no expositivo III 
un contrato de arrendamento de predios/contrato de constitución de dereito real de superficie por unha 
duración de .... anos,  contados desde a data da súa sinatura, o ...., de....., de..........

III. Que o/s predio/s (ou monte/s) referidos no expositivo III está/n situado/s no concello de....., parroquia 
de...... , cos seguintes lindeiros: Norte:.... Leste:...... Sur:.... e Oeste:......
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Parcela n.º ......: Referencia catastral: ...................., polígono (...), parcela (...) (inscrita/s no rexistro da propie-
dade de .....número..., tomo...., libro...., folio....., predio rexistral n.º...., cunha extensión superficial de ... m2, 
sita no lugar coñecido como.... do concello de.....

IV. Que a comunidade de montes veciñais en man común........./asociación de veciños/as.........../comunidade 
de propietarios/as....... vén investindo en fins tales como a protección do medio ambiente, o patrimonio 
histórico e arqueolóxico, a reforestación e a dotación de infraestruturas e a mellora da calidade de vida da 
comunidade local.

V. Que a mercantil........ recoñece a necesidade de compensar polas cargas ambientais e sociais producidas pola 
implantación dos parques eólicos aos veciños/as daquelas áreas territoriais que soportan e sosteñen a súa 
implantación.

Dentro destes efectos negativos inclúense:

- O impacto acústico ou ruído

- O impacto visual ou paisaxístico ocasionado principalmente polos aeroxeradores

- A afección e transformación do medio natural e o hábitat onde se sitúan

- O uso intensivo dos camiños de acceso

- A alteración dos sinais de TV e radio

- A perda de valor dos predios rurais adxacentes aos parques eólicos

VI. Que, recoñecendo o grao de afección que supón o mencionado parque eólico tanto para os veciño/as en 
xeral, como para a citada comunidade de montes veciñais en man común/asociación de veciños/comuni-
dade de propietarios/as en particular, e, en especial, sobre o medio ambiente natural, a explotación forestal, 
a posta en valor do patrimonio histórico e arqueolóxico, e as infraestruturas da parroquia de ...., así como 
a importante función que cumpre a referida comunidade de montes veciñais en man común/asociación de 
veciños/comunidade de propietarios/as.............., ambas as partes, con capacidade xurídica e de obrar sufi-
ciente e que mutuamente se recoñecen, libremente e de común acordo, conveñen en outorgar este convenio 
de colaboración con suxeición ás seguintes

ESTIPULACIÓNS:

PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO: Constitúe obxecto deste convenio de colaboración a regu-
lación das relacións, tanto presentes como futuras, entre a mercantil ....., as súas sociedades participadas ou 
filiais, e a comunidade de montes veciñais en man común/asociación de veciños/comunidade de propietario/
as .............. en relación coa instalación e explotación do parque eólico...... no predio ...... (sen alterar, en ningún 
caso, senón, máis ben, con ánimo de complementar, as cláusulas pactadas entre arrendador e arrendatario, ou, 
se é o caso, entre propietario/s do/s predios e superficiario) no contrato referido no expositivo II).

En particular, este convenio persegue a adopción de compromisos de índole social, económica e ambiental aos 
que se obriga a promotora (a mercantil...... con respecto á comunidade de montes veciñais en man común/
asociación de veciños/comunidade de propietario/as.
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SEGUNDA.- DIÑEIRO PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

2.1. Cantidades, IVE e actualizacións:

A mercantil ....... obrígase a aboarlle á comunidade de montes veciñais en man común/asociación de veciños/
comunidade de propietarios/as.............., durante toda a vixencia deste convenio, e co obxectivo de contribuír 
ás súas necesidades sociais, así como a fins medioambientais con especial incidencia no área afectada polo par-
que eólico...., a suma de ..... euros anuais, máis IVE (ou tributo que puidese resultar de aplicación no momento 
de devindicación correspondente).

As referidas cantidades deberán actualizarse cada anualidade conforme a variación experimentada polo índice 
de prezos ao consumo (IPC), publicado polo Instituto Nacional de Estatística (ou organismo ou entidade que, 
de ser o caso, o substitúa en funcións) nos 12 meses anteriores á data de actualización. En todo caso, naquelas 
anualidades en que o IPC alcance valores negativos, non se aplicará dita actualización, manténdose as canti-
dades pactadas cos posibles incrementos xerados ata ese momento.

2.2. Lugar, tempo e forma de pagamento:

O pagamento das referidas cantidades realizarase anualmente dentro dos primeiros 30 días do primeiro mes, 
contados desde o día seguinte ao da formalización da acta de posta en marcha do parque eólico..........

O devandito pagamento realizarase mediante transferencia bancaria efectuada pola Mercantil....... ao seguinte 
número de conta corrente ......... da entidade....., presentando previamente a correspondente factura emitida 
pola Comunidade de Montes Veciñais en Man Común/Asociación de veciños/Comunidade de Propietarios/
as .............. no domicilio da Mercantil........

O momento de inicio do primeiro cobramento coincidirá co día seguinte á data de formalización da acta de 
posta en servizo do parque eólico...................

O atraso no pagamento das cantidades anteriormente referidas devindicará unha penalización coincidente co 
xuro legal anual do diñeiro aplicable na data do vencemento das facturas. 

2.3. Disposición e destino concreto: actuacións e programas:

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común/Asociación de veciños/Comunidade de Propietarios/as 
.............. poderá dispor sen limitacións das sumas anteriormente sinaladas, decidindo libremente as necesida-
des e os programas de actuación (incluíndo a súa forma, prazo de execución e ámbito de actuación) aos que 
esta cantidade será asignada, podendo destinarse ata a reservas voluntarias da Comunidade.

TERCEIRA.- CONSERVACIÓN E MELLORA DE VÍAS, CAMIÑOS E OUTRAS INSFRAESTRU-
TURAS: 

Levar a cabo actuacións encamiñadas á conservación e mellora de vías, camiños e demais infraestruturas si-
tuadas nas propiedades veciñais, correspondendo a .... km anuais de rozas de protección nas pistas que sinale 
a Comunidade e a ..... km anuais de mantemento de cunetas  e firmes con grixo e terra compacta nas pistas 
sinaladas pola Comunidade. Estas actuacións poderán ser acumuladas en actuacións realizadas en períodos 
non anuais, sempre coa conformidade da Comunidade.
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CUARTA.-CONTRATACIÓN DE PERSOAL:

A Mercantil...... comprométese a contratar preferentemente como persoal para as fases de OPERACIÓN e MAN-
TEMENTO do parque eólico....... os veciños/as dos concellos (ou parroquias) de..... e ........ afectadas por este.

QUINTA.- MINIMIZAR E REDUCIR MOLESTIAS AOS VECIÑOS/AS POLO FUNCIONAMEN-
TO DAS INSTALACIÓNS:

Realizar pola súa conta e cargo da Mercantil........... as actuacións necesarias para minimizar e reducir as mo-
lestias (ou impactos) ocasionadas aos veciños/as polo funcionamento do parque eólico...... En particular, estas 
actuacións incluirán a instalación de dobre fiestra e a provisión de illamento acústico naquelas vivendas que 
estean situadas a unha distancia inferior a 1.000 metros da base dos aeroxeradores, así como, en todo caso, a 
provisión dos medios necesarios para garantir que os sinais de radio e TV non se vexan negativamente afecta-
das (non sufran cortes e/ou interrupcións).

SEXTA.- VIXENCIA E DURACIÓN DO CONVENIO:

A duración deste convenio de colaboración é de .... anos, contados desde a data da súa sinatura. Non obstante, 
a plena eficacia deste quedará condicionada baixo condición suspensiva á obtención por parte da Mercan-
til........ da acta de posta en servizo.

O presente convenio extinguirase polas causas de extinción dos contratos previstas no código civil español, 
incluíndo o transcurso do período de vixencia deste, salvo que sexa prorrogado.

En todo caso, a extinción do contrato de arrendamento (ou, de ser o caso, de constitución de dereito real de su-
perficie) anteriormente referido no expositivo II implicará así mesmo a extinción deste convenio de colaboración.

SÉTIMA.- SUBROGACIÓN:

No caso de que, por calquera circunstancia, a mercantil ...... cedese ou transmitise os dereitos e obrigas (ou, de 
ser o caso, do dereito real de superficie) derivado/s do contrato (de arrendamento/de constitución do dereito 
real de superficie) referido/a no expositivo II e/ou as súas facultades en relación coa instalación, construción e 
funcionamento do parque eólico.... a un terceiro, este subrogarase en todas e cada unha das obrigas que deste 
convenio de colaboración derivan para a mercantil......

OITAVA.- XURISDICIÓN:

O coñecemento dos litixios que puidesen xurdir con ocasión deste convenio de colaboración correspóndelles aos 
xulgados e tribunais do lugar onde estea/n situado/s o/s monte/s (o/s predios/s) referido/s no expositivo III.

En proba de conformidade, as persoas apuntadas no encabezamento asinan o convenio, que consta de .... fo-
llas, por duplicado e para un único efecto, no lugar e data indicados ao principio deste documento.

D./D.ª         D./D.ª
Asdo.:...............................     Asdo.:..............................





Isla Couto

Fundación

http://observatorio.eolico.webs.uvigo.gal 

http://observatorio.eolico.webs.uvigo.gal
https://www.facebook.com/observatorioeolicodegalicia/
https://www.linkedin.com/company/galician-wind-observatory
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