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Laxe e Vimianzo  
(A Coruña). 
O emprazamento 
proposto esténdese 
polas paraxes 
montañosas de Cal de 
Can, A  Lagoa, 
Matogueira dá Cruz,  
Pedra  Raposa, Monte 
Redondo, Vos  
Castrallóns, A  Mixirica, 
Os  Penedos de Pasarela 
e ou Monte de  
Vadalama, que 
pertencen ás parroquias 
de San Amedio de  
Sarces e San Simón de  
Nande no municipio de 
Laxe e á de San Xoán de 
Calo no municipio de 
Vimianzo. 
O Parque Eólico inclúese 
na área de 
Desenvolvemento Eólico 
(ADE) de Pena  Forcada 
(OT-02-25), recollida na 
modificación do Plan 
Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal Plan 
Eólico de Galicia, 
aprobado en Acordo do 
Consello da Xunta de 
Galicia de data 5 de 
decembro de 2002. 

O Parque eólico constará de 9 aeroxeradores dos cales 8 serán do 
modelo  SIEMENS- GAMESA  SG145 de 5.000 kW de potencia 
unitaria cun diámetro de  rotor de 145 m e altura de  buxe de 127,5 
m e 1 corresponderase co modelo  SIEMENS- GAMESA  SG155 de 
6.200 kW de potencia unitaria, cun diámetro de  rotor de 155 m e 
unha altura de  buje de 122,5m. A potencia total da instalación é de 
46,2 MW. Cabe sinalar que o parque se estende en dúas zonas 
diferenciadas, unha ao norte que coincide coas paraxes de Cal de 
Can e A  Lagoa, onde se proxecta a situación de dous aeroxeradores 
(CHN-01 e  CHN02) e outra ao sur, que engloba as paraxes de 
Matogueira dá Cruz,  Pedra  Raposa, Monte Redondo, Os  
Castrallóns, A  Mixirica, Os  Penedos de Pasarela e o Monte de  
Vadalama, onde se prevé a instalación do resto dos aeroxeradores. 
Ambas as cotas montañosas están separadas polo val do río Traba 
por onde discorre unha estrada que enlaza o núcleo do  Aprazadoiro 
coa estrada provincial AC‐443 á altura da igrexa parroquial de San 
Simón de  Nande.  
Os aeroxeradores distribúense da seguinte forma: -  CHN-01 e  CHN-
02 nunha aliñación  N- S, seguindo o eixo da elevación montañosa 
(paraxes de Cal de Can e A  Lagoa). -  CHN-03,  CHN-04 e  CHN-05,  
CHN-06 E  CHN-07 en aliñación NON-SE, seguindo o bordo da 
elevación montañosa que constitúen as paraxes de Matogueira dá 
Cruz,  Pedra  Raposa, Monte Redondo, Os  Castrallóns e A  Mixirica -  
CHN-08 e  CHN-09 na mesma aliñación NON-SE, aproveitando dúas 
localizacións elevadas e separados da agrupación anterior para non 
ser  apantallados dos ventos dominantes (Vos  Penedos de Pasarela 
e Monte de  Vadalama). Completa o parque toda a infraestrutura 
civil asociada aos mesmos (cimentacións, plataformas de montaxe, 
viarias, canalizacións), así como as instalacións eléctricas previstas 
de evacuación (liñas subterráneas de  MT e Subestación) e unha 
torre-estación meteorolóxica.  
SUBESTACIÓN E EDIFICIO DE CONTROL: A enerxía producida na 
instalación evacuarase a través da Subestación colectora elevadora 
“Pedra dos  Mouros”, 30/220  kV (SET  PDM) que se construirá sobre 
unha plataforma rectangular de 55x40 metros cunha superficie total 
de 2200 m² e que estará formada por un edificio de control e un 
recinto á intemperie para a  aparamenta de 220  Kv e a 
transformación 220/30  Kv. Incluirá así mesmo un punto limpo para 
os residuos que se xeren no parque. 

Afección paisaxística severa:  
O ámbito do  PE Monte Chan localízase principalmente en dúas unidades de paisaxe 
definidas no POL: Traba e  Val de Soesto. Os viais interiores discorren tamén pola 
unidade dos  Penedos de Pasarela. 
O  ámbito de implantación do  PE de Monte Chan englóbase na súa práctica totalidade 
nas unidades de paisaxe delimitadas no Plan de ordenación do litoral (POL) 
denominadas “Traba”, “ Val de Soesto” e “Vos  Penedos de Pasarela”. 
Dous dos aeroxeradores máis ao sur da infraestrutura eólica emprázanse na contorna 
de “Os  Penedos de Pasarela”, un dos monumentos  graníticos máis importantes de 
Galicia que destaca pola gran variedade de formas e de  microformas, tanto de tipo  
antropomórfico como  zoomórfico, que converten este lugar nun destino moi 
interesante desde o punto de vista paisaxístico e ambiental. Ademais da inclusión do  
CHN-08 na paisaxe protexida de  Penedos de Pasarela e Traba, o  CHN-09 atópase 
próximo ao (90 m). 
Afección severa á Rede Natura: 
Na contorna do parque eólico desenvólvese igualmente unha elevada diversidade de 
biótopos ou ambientes, entre os que destacan os incluídos na  ZEC de Costa da Morte e 
a  ZEPA Costa da Morte Norte. 
O elemento do parque eólico que se atopa máis próximo á  ZEC Costa da Morte e  ZEPA 
Costa da Morte Norte é a torre meteorolóxica, situada a 685 m de distancia. O 
aeroxerador máis próximo é o  CHN-07 e sitúase a 940m. 
Afección severa a Humidais: 
Na contorna do ámbito de implantación do parque eólico atópanse as áreas 
identificadas no Inventario de Humidais :  
1140183 Coto dá Mina  CHN-02 a 875 m  
1110091 Os Muíños  CHN-08 a 580m 
Afección severa a Áreas de Interés Ambiental (AIA): 
O PXOM de Laxe identifica e delimita as  Áreas de interese ambiental. Entre elas, figuran 
identificadas en parte do ámbito de estudo o  AIA.3 Torre dá  Moa e o  AIA 4. Monte dá 
Mina  ou Coto dá  Lagoa. O estudo de sustentabilidade ambiental, impacto territorial e 
paisaxístico destaca especialmente os valores  geomorfológicos e paisaxísticos da  AIA 3, 
incluíndo esta  AIA a delimitación da paisaxe protexida de  Penedos de Pasarela e Traba 
no  concello de Laxe. Os  aeroeneradores  CHN-07 e  CHN-08 estarían incluídos na  
demitación do  AIA 3, estando o  CHN-06 a 165m. Pola súa banda, o  CHN-02 figuraría 
inxerido na  AIA.4. 
Plans de conservación e/ou recuperación de especies ameazas vixentes: Plan de 
conservación do  chorlitejo  patinegro ( Charadrius  alexandrinus  L.), aprobado 
mediante o Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro e polo plan de recuperación da  
subespecie  lusitánica do  escribano palustre (Emberiza  schoeniclus  L. subsp.  lusitanica  
Steinbacher). Por outra banda, o Plan de xestión do lobo en Galicia inclúe o ámbito de 
estudo en dous dos seus tres tipos de zonas, coas implicacións que cada unha conleva: - 
Zona 1 (municipio de Vimianzo): É a zona prioritaria á hora de aplicar e fomentar as 
medidas de prevención dos danos producidos polo lobo. A Administración poderá 
realizar nesta zona unha planificación para controlar a poboación de lobo, despois 
dunha avaliación técnica dos danos sobre a cabana gandeira, da adopción de medidas 
preventivas, do grao de conflitividade social e do estado poboacional do lobo, que 
deberá ser obxecto de seguimento. Poderanse realizar ademais controis puntuais non 
previstos na planificación a solicitude das persoas afectadas polos ataques do lobo, no 
caso de danos recorrentes e tendo en conta os criterios establecidos a tal fin. - Zona 3 
(municipio de Laxe): non se autorizarán controis salvo casos excepcionais que terán que 
estar especialmente xustificados. 
 
 

A liña aérea de alta 
tensión (220  kV) que 
evacúa a enerxía xerada 
no parque, provén do 
parque “Pena Dous  
Mouros”, situado a un 3 
km en dirección oeste e 
evacúa a enerxía xerada 
nese parque. Esta liña 
entra na subestación 
“Monte Chan”, situada 
no propio parque, e sae 
recollendo a achega dos 
parques “Monte Chan” e 
“Soesto” ata alcanzar 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. 
 

 


