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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS E NECESIDADE 
DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 

GLOBAL, SUMATIVA E 
ACUMULADA DE TODAS ELAS 

Parque 
Eólico 

Ampliación 
de Vilachá 

Sociedad 
Eólica de 
Ourol S.L 

Ourol e 
Muras (Lugo) 

 
**** 

Afección severa a núcleos de 
poboación: 

Núcleo Distancia (en línea 
recta - metros) 

Vilachá 510 
Folgoselo 528 

A Carballeira 1.036 
As Pernas 1.581 

Fornelos 994 

un só aeroxerador de 4,2  MW de potencia 
nominal unitaria modelo Enercon E136  LP4 
Para permitir o acceso ata o emprazamento 
previsto construirase un vial que 
comunicará o novo aeroxerador coa rede 
viaria do parque próximo de  Vilachá. 
O aeroxerador irá conectado 
individualmente ao seu propio centro de 
transformación 
0,69/20  KV e 4.500  KVA, situado no interior 
da propia torre, e que estará conectado 
co centro de de control existente mediante 
liñas de media tensión. O parque eólico está 
situado dentro do Area de Desenvolvemento 
Eólico de Ourol. 
A poligonal ocupa en total unha superficie de 
0,798 km2. 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da 
Directiva Marco dá Auga (DMA). 
Afección a diversos cauces e afluentes do río Landro que foi 
declarado como ZEC río Landro. 
O río Landro nace no municipio de Muras, nas vertentes oeste e 
suroeste da Serra do  Xistral, a uns 800 metros de altitude, e 
desemboca na ría de Viveiro. O seu leito serve de límite natural 
entre este municipio e Ourol. Presenta unha lonxitude de 42 Km e a 
súa conca unha superficie de 268 km2. 
O percorrido do río Landro desde o seu nacemento en Santa Mariña 
de  Miñotos ata a súa desembocadura na ría de Viveiro foi declarado 
como  ZEC Río Landro. 
Afección paisaxística severa: 
Nos arredores do parque atópanse as Áreas de Especial Interese 
Paisaxístico da Serra do  Xistral, a un 3 Km cara ao Leste e a Fraga de  
Amborosoles-Alto Sor, a uns 10 Km ao Noroeste. 
Afección severa e incompatible con Hábitats prioritarios de 
turbeiras e masas de auga e outros de interés comunitario: 
4020  Brezais húmidos atlánticos  
4090  Brezais  oromediterráneos  
7150 Depresións sobre substratos  turbosos de  Rhynohosporion 
Augas  oligotróficas con contido moi baixo en minerais en chairas  
arenosas 
Bosques mixtos  mesoxerófilos  mesotemplados orocantábricos 
Afección severa á avifauna.- non se menciona no documento. 
Falla de avaliación do patrimonio inmaterial. 
Afección severa a valos tradicionais de pedra seca 
 

O emprazamento  
complementará aos parques 
existentes de  Vilachá e O Chao. 
A evacuación da enerxía xerada 
no parque eólico realizarase 
mediante unha liña existente de 
20  kV ata a Subestación Pena 
Luisa. A liña será compartida 
polas instalacións das centrais 
hidroeléctricas de  Xestosa e 
Landro e os parques eólicos de 
Chao e  Vilachá 
 
*** Este parque debe ser 
obxecto de avaliación ambiental 
conxunta co parque eólico 
Vilachá xa existente o parque 
eólico O Chao pola proximidade 
xeográfica e por compartir liñas 
de evacuación e demais 
infraestruturas asociadas. 

 

*** Afección severísima á coherencia ecolóxica dá Rede Natura (Serra do Xistral e ZEC río Landro), rutura da conectividade dos ecosistemas e incompatibilidade absoluta co 

sistema de turbeiras e demais hábitats prioritarios e de interés comunitario presentes na zona. 

*** Falla dun estudo hidrolóxico completo e dun estudo hidroxeolóxico que garantir a non afección ás masas de auga soterradas e acuíferos en cumprimento dá Directiva Marco 

da Auga (DMA). 

 

 


