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Incendios forestais: 
As infraestruturas 
do Parque Eólico  
Legre sitúanse 
nunha zona con alta 
actividade de 
incendios forestais. 
Entre os anos 2.001 
e 2.014 
producíronse no 
municipio de Mesía 
198 incendios cunha 
superficie forestal 
incendiada de 
257,15 ha, mentres 
que no municipio de 
Oza-Cesuras, 
tiveron lugar 123 
incendios, cunha 
superficie afectada 
de 138,54 ha, 
segundo datos do 
Centro de 
Coordinación da 
Información 
Nacional de 
Incendios Forestais 
(CCINIF). 

 
7 aeroxeneradores tipo  SG 
6.0-170 ou similar de ata 6  
MW de potencia unitaria, 
cunha potencia de 
conxunto de 37,95  MW. 
 
Cada  aeroxerador  
dispoñerá  do  seu propio 
transformador que 
entregará a potencia 
xerada  á  rede de 
interconexión interna  do 
parque eólico de media 
tensión (30   kV). 
 
Número de aeroxeradores 
7 
Potencia nominal unitaria 
(MW) 6 
Potencia total instalada 
(MW) 37,95 
Altura do  buxe ( m) 115 
Diámetro do  rotor (m) 170 
Produción media neta ou 
vertida a rede ( MWh/ano) 
134.151 
Horas netas equivalentes a 
potencia nominal 3.535  h. 

Afección sobre os recursos hídricos: 
A zona de afección do parque eólico localízase entre os sistemas de explotación número 6, conformado polo Río Tambre e a 
Ría de Muros e Noia, o número 11, correspondente ao Río Mero, Arteixo e a Ría da Coruña e o nº12 formado polo Río Mandeo 
e a Ría de Betanzos, establecidos pola Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 
A zona de afección do parque eólico esténdese na conca do Río Mero e a conca do Río Samo, pertencente á conca do Río 
Tambre. O río Mero  drena unha conca de 350 km2 a través dun leito principal de 42 km de lonxitude. Nace no termo 
municipal Oza-Cesuras e atravesa diferentes municipios antes de desembocar na ría do Burgo (A Coruña). 
O río Tambre compón unha das concas fluviais que máis auga mobiliza, drenando un total de 1.530 km2. Os arroios das 
devanditas concas que ven dentro dos límites da  poligonal do parque eólico son o  rego de Xanceda, afluente do Río  Samo; e 
o do Molar e o da  Fervenza do Río Tambre. Respecto da  hidroloxía, algúns dos cursos fluviais que discorren pola zona de 
estudo son o Río Mero, Río  Samo, Río de  Cova, Rego  do Molar, Rego dá Xestosa, Rego de  Maruzo e Rego de  Portabol. 

 Rede hidrolóxica subterránea 
A zona de estudo do parque eólico sitúase sobre dúas masas de auga subterránea, sendo a principal  MASub 014.007. Tambre, 
seguida por  MASub 014.010. Mero-Mandeo. 
Afección á Rede Natura: 
O conxunto de instalacións que compoñen o parque eólico  Legre atópanse a case 1000  m de calquera área protexida incluída 
en Rede Natura 2000. O aeroxerador máis próximo atópase a 1.538m). 
Afección sobre a Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) e a área de zonificación establecida no Plan Director de Rede 
Natura 2000 de Galicia. 
"O impulso da enerxía eólica debe planificarse evitando toda posíbel interferencia para a ampliación da Rede Natura, salvando 
o impacto visual dos parques eólicos nas proximidades do Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), sen que poidan situarse os 
parques eólicos e logo pretender ampliar a Rede Natura cando as especies a protexer non entenden de planeamentos ou 
fronteiras, polo que as zonas ecoloxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra, sen que poda haber espazos 
protexidos rodeados de muíños". SENTENCIA: 00311/2020, de 11 de decembro de 2020 do TSXG (PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
nº 0007342 /2019). 
Afección á Reserva da Biosfera: 
O parque eólico  Legre contempla a instalación de 7 aeroxeradores no extremo da delimitación do ámbito da Reserva da 
Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo”. 
A reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo” foi aprobada durante a 25a Sesión do Consello Internacional 
de Coordinación do Programa O home e a Biosfera ( MaB) da UNESCO o día 28 de maio de 2013, e pola 
Resolución do 20 de novembro de 2013, de Parques Nacionais, publícase dita aprobación. Abarca un total de 116.724 ha 
(113.969,7 ha terrestres e 2.754,6 ha mariñas), que representa o 14,33% da superficie da provincia de Coruña, repartidas en 
17 concellos. Por orde de superficie é a segunda Reserva de Biosfera que máis abarca en Galicia, sendo a primeira da provincia 
de Coruña. 
HÁBITATS CATALOGADOS DENTRO DA ÁREA DE AFECCIÓN DO PARQUE EÓLICO 
1150* - Lagoas costeiras 
4030 -  Brezais secos europeos 
4020*-  Brezais húmidos atlántico de zonas tépedas con Erica  tetralix e Erica ciliaris 
4090 -  Brezais  oromediterráneos  endémicos con  aliaga 
5110 - Formacións estables  xerotermófilas de  Buxus  sempervirens en pendentes rochosas (Berberidion  p. p.) 
91EO*- Bosques  aluviales de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior ( Alno- Padion,  Alnion incanae,  Salicion  albae) 
9230 - Bosques galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pirenaica 
9260 - Bosques de  Castanea  sativa 
Afección paisaxística: 
A instalación dun novo parque eólico na zona supoñerá un efecto acumulativo de tipo aditivo xa que aumentará o número de 
aeroxeradores visibles na contorna.  
Tendo  en conta a presenza actual de parques eólicos en funcionamento na zona e os que están en proceso de tramitación, a 
fraxilidade visual aumenta e o impacto paisaxístico é moi severo. 
Actualmente na zona de implantación do Parque Eólico  Legre atópanse en tramitación os seguintes parques eólicos:  
Parque Eólico  Solpor, Parque Eólico Gasalla, Parque Eólico Abrente, Parque Eólico  Seselle, Parque Eólico  Fontella, Parque 
Eólico Gato e Parque Eólico  Felga. Ademais, en fase de nova solicitude atópase o Parque Eólico Monte San Bartolomé. 
Afección severa ao patrimonio cultural. Falla de avaliación do patrimonio inmaterial. 

 

 
A subestación  do parque 
eólico   Legre  encargásese de 
interconectar a  devandita  
rede mediante a  LAT  132  kV 
Evacuación   Pe   Legre, que 
entroncará en conexión en “  
T” coa   LAT 132   kV SET   PE 
ABRENTE-SET   PE   GASALLA,  
infraestruturas  obxecto de  
proxectos  independentes. 
 
. 

 


