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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS CON 
OUTROS PROXECTOS 

 
MONTE 

AGRELO E 
MURIÑO 

 
EDP 

RENOVABLES 
ESPAÑA, 

S.L.U. 

  
Municipios de 
Cabana de 
Bergantiños e Zas 
(A Coruña). 
 
A área de 
implantación do 
parque localízase 
na zona situada 
entre as paraxes 
denominadas 
Monte de Cabana, 
Alto  do Covelo, 
Pena dá Santa, 
Castelo de  
Muriño e Castelo  
Pequeno. En toda 
a súa extensión 
supérase 
 a cota de 192 
metros de 
altitude, sendo o 
valor medio de 
aproximadamente 
250 metros. 
 
IMPACTO SEVERO 
AOS NÚCLEOS DE 
POBOACIÓN 
(distancias): 
Cabana 0,5 km 
Cundins 0,6 km 
Iñaño 0,5 km 
O Esmoris 0,9 km 
A Margarida 1,3 
km 
Muriño 0,7 km 
O Piñeiro 1,3 km 
Fornelos 1,2 km 
O Pombal 1 km 

 
6 aeroxeradores Siemens- 
Gamesa de 6  MW de potencia 
nominal cada un sobre torre de 
122,5  m de altura e diámetro 
de  rotor de 155  m, para un 
total de 36  MW. A tensión de 
xeración é 690 V e esta elévase 
dentro de cada aeroxerador a 
36  kV mediante a colocación 
no seu interior dun 
transformador seco. 
A enerxía xerada polos 
aeroxeradores recóllese 
mediante dúas liñas 
subterráneas de 30  kV que 
leva ata a subestación 
transformadora que elevará a 
tensión a 220  kV, obxecto de 
proxecto. 
A evacuación da enerxía total 
realizarase a través dunha liña 
aérea que conectará a 
Subestación Monte Agrelo e  
Muriño 30/220  kV, coa 
Subestación prevista “Bustelo e  
Baralláns” e desta á 
Subestación Meirama 220 kV. 
A liña de evacuación será 
obxecto de proxecto 
independente. 
 
O parque está constituído por 
6 aeroxeradores distribuídos 
en dúas aliñacións de leste a 
oeste: 
• Aliñación este de o 
aeroxerador  AGL-01 ao  AGL-
04: discorre polas paraxes 
Monte de Cabana, Alto  do 
Covelo e Pena dá Santa. 
• Aliñación oeste dos 
aeroxeradores  MRÑ-01 e  
MRÑ-02: localizada entre as 
paraxes de Castelo de Mariño e 
Castelo Pequeño 
 
Infraestrutura compartida co 
p.e. Bustelo e Baralláns: 
Liña Aérea de evacuación 220  
kV (SET “Monte Agrelo e  
Muriño”30/220  kV – “Bustelo 
e Baralláns”, 30/220  kV). 

Afección severa  aos recursos hídricos: 
A totalidade das infraestruturas do Parque Eólico Monte Agrelo e  Muriño atópanse dentro do ámbito da Demarcación  Hidrográfica 
de Galicia Costa (Augas de Galicia). Leitos afectados:Rego de  Esmorís,  Río de Anos,  Río dá Enfesta,  Rego  do Outeiro (viario de 
acceso a reformar). 
A zona de obras, atópase situada nas seguintes  microcuencas: 
- Vertente de Río Anllóns, Vertente de Río de  Cundins, Vertente de Rego  deo Outeiro, Vertente de Río dá Balsa, Vertente de Río dá 
Enfesta, Vertente de Rego de  Esmoris, Vertente de Río de Anos, Vertente de Rego de Grela, Vertente de Rego de Fornelos, Vertente 
de Rego  do Outeiro. 
Fóra das zonas de obra, localízase o Río Grande, o Barranco de Fornelos, o Rio de  Cundins e o río  dela Balsa. 
Afección severa a hábitats prioritarios protexidos pola Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres: 
4020  Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica  tetralix  
4030  Brezais secos europeos. O hábitat 4020* está constituído por formacións  higrófilas dominadas por breixos (Erica) 
desenvolvidassobre chans húmidos ou con tendencia  turbosa, que poden presentar  desecación superficial ou certo grao de 
mineralización, propios de climas máis ben frescos e húmidos.  
Unha especie típica deste tipo de hábitat é a  lagartija de turberas (Lacerta  vivípara). 
Este hábitat verase afectado polo acondicionamento dun vial existen no seu interior e a apertura de dous novos viais que 
conectarán co anterior. 
O hábitat 4030 está constituído por  brezais ibéricos e  baleáricos.  
Afección severa ás Paisaxes: 
Un dos viais existentes pasa preto do  AEIP Torre de  Allo. O parque eólico poderá observarse desde 9 miradoiros. Os máis próximos 
Alto dá  Fernadiña e Monte Branco. O parque tamén se observará desde o  AEIP Pozo dá  Forca. 
Por último, o parque Monte Agrelo e  Muriño tamén se pode observar desde distintas zonas onde se atopan bens de interese cultural. 
A menos de 15 km do parque eólico localízase un roteiro recollido no Catálogo de Paisaxes de Galicia. A  PR- G 148 Roteiro  do Mar de 
Corme e Ribeira  do Anllóns, que poderá verse desde unha boa parte da mesma, incluíndo o seu miradoiro,  Miradoiro de Monte 
Branco. 
De todos os miradoiros existentes na conca de 15 km, desde 6 deles observaríase o  PPEE Monte Agrelo e  Muriño desde: 
- Alto dá  Fernandiña a 2,5 Km ao oeste. 
- Miradoiro de Monte Branco: 3,9 km ao norte. 
-  Capela de  Nosa Señora  do Faro: 7,6 km ao norte. 
- Monte de San  Bartolo: 8,3 km ao suroeste. 
- Pico  Meda: 8,6 km ao sur. 
- Monte  Neme: 9,6 km ao nordés. 
- Faro de Corme: 9,9 km ao noroeste. 
- Miradoiro  do  Fuso dá Moura: 10,7 km ao noroeste. 
- Faro de Fonte Fría: 11,8 km ao suroeste. 
- Monte  Neme: 14,9 km ao nordés. 
Excesiva fragmentación do territorio, dos hábitats, das paisaxes e a conseguinte perda de biodiversidade derivada doutros parques 
eólicos e doutras infraestruturas. 
Na contorna da zona de implantación existen varios  PPEE en funcionamento, o  PE de  Silvaredonda de 13 aeroxeradores que se 
atopa 4,2 km ao leste. O  PE de  Fontesilva con 12 aeroxeradores a un 10 km aproximadamente ao sueste e Zas de 80 aeroxeradores 
que se atopa a un 9 Km ao sur. A 7 km aproximadamente ao suroeste atópase Ou  barrigoso de 2 aeroxeradores. Nesa mesma 
dirección a un 9,6 km atópase Monte Redondo de 66 aeroxeradores. Ao norte estarán os  PE de Corme con 61 aeroxeradores a unha 
distancia aproximada de 7,8 km e o  PE Malpica a un 9,4 km con 65 aeroxeradores. 
No emprazamento, atópanse a Autoestrada dá Costa da Morte  G-55 (853  m de  MRÑ-02, en dirección sur) e das seguintes estradas: 
CP-1406 (488  m de  MRÑ-01 en dirección sueste), CP-1402 (646  m de  AGR-02 m en dirección este e 733  m de  AGR-04 en dirección 
este). 
Finalmente, entre a aliñación de norte discorre unha liña eléctrica aérea, a 322  m ao sueste do aeroxerador  AGR-03 e a 711  m ao 
oeste do aeroxerador  AGR-04. 
Na actualidade existe o parque eólico  Silvarredonda en funcionamento, estando o aeroxerador máis próximo a 4.319  m desde o 
aeroxerador  AGL-04. Ao que hai que engadir as estradas secundarias AC-219, AC-421, AC-423. 
 

 
As instalacións de 
evacuación (subestación 
e liña) serán 
compartidas con outros 
parques eólicos 
pertencentes á 
complexo “Costa de  
Morte”. 
A liña aérea de alta 
tensión (220  kV) que 
evacúa a enerxía xerada 
no parque, conecta a 
subestación do propio 
parque ata a 
subestación prevista de 
“Bustelo e  Baralláns” e 
desta ata acadar a 
subestación eléctrica da 
central térmica de 
Meirama. No seu 
camiño irá incorporando 
as achegas do resto de 
parques do complexo 
eólico “Costa da Morte”. 
A liña aérea de alta 
tensión é obxecto de 
proxecto independente. 

 


