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PROMOTOR LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS IMPACTOS NO PATRIMONIO 
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CASTRO 
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RENOVABLES 
GALICIA S.A. 
 
 

Municipios de Padrón (A Coruña) 
e A Estrada (Pontevedra). 
 
 
Segundo o Inventario Español de 
Patrimonios Forestais e o 
Catálogo de Montes de Utilidade 
Pública, na contorna de 5 km ao 
redor da zona de actuación do 
proxecto localízanse un Monte 
Público clasificado como 
Entidade Local, fóra do ámbito de 
actuación do proxecto. Ademais, 
na área de actuación 
identifícanse unha serie de 
Montes Veciñais de Man Común 
(Lei 13/1989, do 10 de outubro, 
de montes veciñais en man 
común):  
 * M. VM. C. Castro  Valente 
(Distritos Barbanza e Deza-
Tabeirós)  
 * M.V. M. C. Aldea de  Moroño 
(Distrito Barbanza) 

4 aeroxeradores  Siemens  Gamesa 
modelo  SG145 4,5  MW  HH 107,5  m, o 
que supón unha potencia instalada de 
18  MW, os cales xerarán enerxía en 
baixa tensión, que será elevada a 30  kV 
nos centros de transformación 
instalados en cada aeroxerador. A 
evacuación da enerxía realizarase 
mediante unha liña soterrada a 30  kV 
que a conducirá ata a subestación 
elevadora “ST  PE Castro  Valente 
400/30  kV” situada no termo municipal 
da Estrada (Pontevedra), onde se 
elevará á tensión de 400 kV para a súa 
posterior evacuación mediante liña de 
alta tensión de 400  kV.  
O acceso ao Parque Eólico realizarase 
desde estradas de ámbito nacional (AP-
9) provincial (PO-214) e camiños 
municipais existentes 
As características principais dos 
aeroxeradores actualmente 
proxectados son as seguintes:  

xe: 107,5 m. 
 

Nº de pas: 3.  
Lonxitude de pa: 71 m.  
Potencia nominal: 4,5  MW.  
Produción neta: 350.082  MWh/ano.  
Área varrida aeroxerador: 16.513,03  

m2.  
A lonxitude total de viais é de 5.356 m. 
O parque evacuará toda a potencia a 
través dunha futura Subestación de 
30/220  kV, situada nunha parcela do 
municipio da Estrada. A parcela ocupa 
unha extensión de 1,1 ha. 

Cauces localizados na área do proxecto: 
Na contorna de actuación do parque eólico localízanse numerosos  regos (Rego  do 
Castro, Rego dás  Caneiras, Rego dá  Revolta, Rego dá Rocha, Rego dás  Bracas, Rego  
do  Frochán). Os principais ríos localizados na área de influencia de 5 km ao redor do 
parque eólico Castro  Valente son: Río Ulla, Río Valga, Río Sar e Río Louro (bacía do 
Río Ulla e Ría de Arousa).  
 
Afecta a diversos hábitats protexidos pola Directiva 92/43/CEE, relativa á 
Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres, tanto prioritarios 
como de interés comunitario:  

 4030.  Brezais secos europeos. 

 8230.  Roquedos  silíceos con vexetación pioneira do  Sedo  Scleranthion 
ou do  Sedo  albi- Veronicion  dillenii. 

 9230. Bosques galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  
pirenaica. 

 4020* Brezais húmidos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix 

 91E0*Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 

Afección á Rede Natura: 
Os espazos Rede Natura máis próximos ás futuras instalacións son: a  ZEC Sistema 
fluvial Ulla - Deza (COD. ES1140001), incluída tanto na  envolvente de 5 e de 10 km 
dos aeroxeradores.  
Na contorna de 5 km das instalacións atópase a  ZEPVN Sistema Fluvial Ulla-Deza. 
 
As instalacións inclúense nas seguintes zonas protexidas de auga potable (ZPAP): 
Ulla (entorno inmediato) ES014MSBT014-005  
Santiago-Sar  ES014MSBT014-004  
Caldas-O Salnes  ES014MSBT014-002  
Interior Sur  ES014MSBT014-017 
 
Afección a especies vulnerables: 
O Atlas das Aves Reprodutoras de España documenta 60 especies de aves na zona. De 
entre todas elas destacan o peneireiro vulgar (Falco  tinnunculus) e a  tórtola común 
(Streptopelia turtur) catalogadas como “Vulnerables” polo Libro Vermello das Aves de 
España. 
Parte da área de influencia de 5 e 10 km do parque eólico atópase incluído na área 
potencial da  subespecie  lusitánica do  escribano palustre (Emberiza  schoeniclus  L. 
subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia (Decreto 75/2013, do 10 de maio). 
O Atlas e Libro Vermello dos Anfibios e Réptiles de España describe a presenza na 
zona a estudo de, polo menos, 9 especies de réptiles e 9 de anfibios. Destaca a 
presenza do  lución (Anguis  fragilis), a  culebra de colar ( Natrix  Natrix), a  culebra de 
escaleira ( Rhinechis  scalaris), o lagarto  ocelado ( Timon  lepidus) a  ra de  san Antón 
(Hyla  arborea), a ra  patilarga (Ra ibérica) e a píntega común (Píntega píntega) 
catalogadas como “Vulnerables” polo Catálogo galego de especies ameazadas. 
O Atlas e Libro Vermello dos Mamíferos Terrestres de España establece a presenza na 
zona a estudo de, polo menos, 7 especies de mamíferos, entre os que destaca o 
coello (Oryctolagus  cuniculus) catalogado como “Vulnerable” polo Libro Vermello, e a 
londra (Lutra  lutra) especie incluída no  CEEA como “de Interese Especial”. 
 
Ausencia de avaliación das Paisaxes 

Afección ao Patrimonio Cultural: 
Próximo á zona de actuación localízase 
o elemento do Patrimonio Arqueolóxico 
castro “Castro  Valente”. Comprobando 
as directrices do artigo 38 da Lei 
5/2016, pola que se establecen as 
contornas de protección subsidiarios 
para os elementos do Patrimonio 
Cultural (sendo 200  m a distancia 
mínima sobre os bens integrantes do 
patrimonio arqueolóxico), obsérvase 
que este elemento non queda incluído 
dentro destas distancias mínimas de 
protección, xa que o aeroxerador máis 
próximo (Aero 3) sitúase a unha 
distancia de 259,38 m. 
 
A importancia do Castro Valente: 
Castro Valente, una fortificación de 
control del río Ulla. 
https://www.researchgate.net/project/
Thesis-project-Weaponry-and-
poliorcetics-in-the-Peninsular-christian-
kingdoms-fortifications-and-armament-
in-the-province-of-A-Coruna-Galicia-
Spain 
 
AUSENCIA DE AVALIACIÓN DO 
PATRIMONIO INMATERIAL 

 


