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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS CON 
OUTROS PROXECTOS 

 
PENA DOS 
MOUROS 

EDP 
RENOVABLES 

ESPAÑA, 
S.L.U. 

Camariñas, 
Laxe e 
Vimianzo  
(A Coruña). 

O Parque eólico constará de 7 
aeroxeradores 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, polo que a 
potenciatotal da instalación é de 35  MW. 
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. 
A liña aérea de alta tensión de 220  kV 
que evacúa a enerxía xerada no parque 
partirá da subestación do mesmo SET  
PDM 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”. 
Aeroxeneradores localización: 
PENA DOS MOUROS AER 1 (PDM –01) 
CAMARIÑAS  
PENA DOS MOUROS AER 2 (PDM –02) 
VIMIANZO 
PENA DOS MOUROS AER 3 (PDM –03) 
VIMIANZO 
PENA DOS MOUROS AER 4 (PDM –04) 
LAXE  
PENA DOS MOUROS AER 5 (PDM –05) 
VIMIANZO  
PENA DOS MOUROS AER 6 (PDM –06) 
LAXE  
PENA DOS MOUROS AER 7 (PDM –07) 
VIMIANZO 
SUBESTACIÓN E EDIFICIO DE CONTROL: A 
enerxía producida na instalación do p.e. 
Monte Chan 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 aos recursos hídricos: 
O ámbito do parque eólico Pena dous  Mouros sitúase na confluencia de tres concas: as concas costeiras (verten directamente ao 
mar) de Costa da Morte e Río de Traba; e unha interior, a do Río Grande. Na Enseada de  Sabadelle concorren tres regos principais: 
o de  Albariza, da Señora e de  Sabadelle; mentres que o rego de Camelle faino na enseada do mesmo nome. Outros cursos de auga 
non permanentes baixan polas ladeiras de pendentes máis pronunciadas. 
Na conca do río de Traba, o río que lle dá nome chega á chaira costeira, antes do cordón de dunas da praia de Traba, no lugar onde 
se forma a lagoa de Traba. A ela chega tamén o arroio do río Vao, que continúa a chaira litoral cara ao sueste. 
Na conca do río Grande figuran pequenos arroios que van configurando o  rego dous Muíños e o río Carantoña, afluentes directos 
do río Grande. 
Afección paisaxística severa:  
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 630 m de distancia. O aeroxerador máis próximo é o  PDM-03 e sitúase a 890m. 
Respecto á paisaxe protexida de  Penedos de Pasarela e Traba o elemento máis próximo é o aeroxerador  PDM-07 e atópase a 
975m. 
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. Respecto a as Zonas de 
protección da  avifauna, as máis próximas coinciden coa delimitación da ZEPA de Costa da Morte Norte. Os espazos naturais 
protexidos máis próximos e afectados: son: 

 Costa da Morte Zona de especial protección dos valores naturais (ZPVN)  TMP- PDM a 630m 

 Zona especial de conservación (ZEC)  PDM-03 a 890m 

 Costa da Morte Norte Zona de especial protección dos valores naturais (ZPVN)  TMP- PDM a 630m 

 Zona especial de protección de aves (ZEPA)  PDM-03 a 890m 

 Penedos de Pasarela e Traba Paisaxe protexida -  PDM-07 a 975m 
Afección severa a Humidais: 
*Pena  Tellada -  Turbeiras Altas -  aeroxenerador  PDM-03 a 60 m e TMP- PDM a 30 m 
*O Relanzo -   Turbeiras Altas  PDM-04 a 320 m 
*Camelle - Marismas e  esteiros  mareais;  inclúe marismas e pradarías  halófilas, zonas asolagadas por  auga salgada, zonas de  
auga doce e  salobre asolagadas  pola marea -  PDM-02 a 800 m 
*Os  Muíños 2.6.2.4. Pantanos/ esteiros/charcas  estacionais/intermitentes de  auga doce sobre sós inorgánicos;  inclúe depresións 
asolagadas (lagoas de carga e recarga), pradarías asolagadas  estacionalmente, pantanos de  ciperáceas, -  PDM-07 a 880 m 

 A  máis afectada polo parque eólico sería a área de  turbeiras altas de Pena  Tellada, sobre todo durante a fase de obras.  
Afección severa a Áreas de Interés Ambiental (AIA): 
O PXOM de Laxe identifica e delimita as  Áreas de interese ambiental. Entre elas está a AIA.2  Penedos de Traba. O estudo de 
sustentabilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico destaca os seus valores  xeomorfolóxicos e paisaxísticos. Os  
aeroeneradores  PDM-04 e  PDM-06 e a súa contorna inmediata estarían incluídos na  delimitación desta  AIA. 
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. 
Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora 
silvestres: 
4030  Brezais secos europeos, valorado como non prioritario.  
4030 Vexetación pioneira sobre roquedos  silíceos, valorado como  non prioritario pero si ambos os  dous de interese comunitario. 
 

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. 
 

 


