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NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS OUTROS IMPACTOS 

ROSA DOS VENTOS 
 
 

O parque eólico 
Rosa dos  Ventos 
sitúase dentro da 

área de 
Desenvolvemento 

Eólico 
denominado 

Touriñán III, incluída 
dentro do plan 

sectorial eólico de 
Galicia. 

A poligonal ocupa 
un total de 793,46 

ha. 

WIND PREMIER 
ROSA DOS VENTOS, S.L.  

Creada hai 2 anos 
(05/04/2019) 

 
Anterior 

Denominación: 
GREENALIA WIND 
POWER ROSA DOS 

VENTOS SL 
 

 
*** CANTOS 

AEROXERADORES VAI 
A INSTALAR A 

EMPRESA 
REALMENTE??? 

A Estrada, Cuntis, 
Campo Lameiro y 

Cerdedo 
Cotobade 

(Pontevedra) 
 

 
Planeamento 
urbanístico. 

Transformación 
urbanística non 

amparada 
legalmente. 

O parque eólico 
sitúase na 

confluencia de 
catro municipios, 

un dos cales 
conta con PXOM 
(A Estrada) que é 
o que afecta as 
instalacións do 

parque. Os demais 
réxense polas 

Normas 
Subsidiarias de 

Plan ( NSP). 
Segundo o PXOM 

da Estrada, 
as instalacións do 
parque atópanse 
en Chan Rústico. 

O resto de 
superficie da 

poligonal 
atoparíase en 

Chan de 
Protección 

Forestal (segundo  
NSP Cuntis e 

Campo Lameiro). 

3 aeroxeradores cunha potencia 
nominal unitaria de 5  MW, polo que a 
potencia total instalada é de 15  MW. 
Con todo, o parque está situado a 
menos de 2 km de distancia dos 
seguintes parques eólicos: PE Pico 
Touriñán (en funcionamento) e 
Touriñán III.2 (con autorización 
administrativa). 
(Polo tanto, deben avaliarse os 
impactos globais, sumativos e 
acumulados da totalidade das 
infraestruturas). 
Ademais, atópase na contorna 
inmediata do Parque Eólico Touriñán 
III.2, situado ao leste e con permiso de 
construción. 
 
O futuro Centro de Seccionamiento e 
Control (CSC) do parque estará 
instalado dentro do propio parque 
eólico e será onde se descargará toda 
a enerxía eléctrica producida no 
parque para posteriormente evacuar á 
subestación existente de Touriñan III-
2. Aínda que a citada Subestación e a 
liña de conexión do centro de 
seccionamiento e control coa 
subestación non pertence a este 
parque eólico e non é obxecto deste 
proxecto. O aeroxerador elixido para o 
parque eólico é do fabricante 
SIEMENS GAMESA modelo SG145 ou 
similar. 
(Se o Centro de seccionamento,  a liña 
de conexión e a subestación 
pertencen a este parque, deben ser 
obxecto de avaliación co mesmo). 
O parque eólico Rosa dos Ventos ten 
acceso concedido á rede de transporte 
de enerxía eléctrica nacional a través 
da subestación eléctrica do Parque 
Eólico Touriñan III-2 á subestación de 
rede eléctrica de Tibo (Pontevedra), 
polo que a conexión realizarase a 
través desta subestación. 
 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco da Auga (DMA). 
Cómpre un estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico detallado para non afectar aos acuíferos 
soterrados.  CANTOS AEROXERADORES VAI A INSTALAR A EMPRESA REALMENTE??? 
A zona obxecto de estudo onde se localizarán as máquinas sitúase na contorna do 
nacemento de varios regachos. 
As plataformas das máquinas 02, 04 e 07 localízanse a uns 100 metros da rede fluvial. 
No que respecta a os tramos de novo vial en zona de policía de leito sinalar que se 
localizan catro zonas de obra ademais do  cruzamiento sinalado, ao sueste da máquina 
03, ao suroeste da máquina 05, ao oeste da máquina 06 e entre as máquinas 07 e 08. 
Atendendo á información Xeográfica de Referencia de  Hidrografía en Instituto Xeográfico 
Nacional (IGN) na área de estudo localízase unha fonte denominada “Fonte Cega”. 
Dentro da superficie que ocupará o parque eólico aparecen dúas concas fluviais, 
pertencentes aos ríos Umia (Norte) e Lérez (Sur). 
Afección severa a Hábitats prioritarios e de interés comunitario: 
A zona de implantación do parque eólico aparece englobada no polígono HAB_ LAY 54560 
dentro do cal se localizan os  hatitats 4020*, 4030 e 4090 
En canto ás zonas de Rede Natura 2000, as máis próximas son as seguintes: 
Zonas de Especial Conservación ( ZEC): 
• Brañas de Xestoso 14 km 
• Serra  do  Cando 9 km 
• Serra  do  Candán 13 km 
• Río Lérez 6 km 
• Sistema fluvial Ulla – Deza 13 km 
•  Complexo Ons - O Grove 23 km 
No que se refire ás zonas de especial protección para as aves (ZEPA) a máis próxima é o 
“Complexo  intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta  Carreirón e  lagoa Bodeira” 
atópase a unha distancia superior ao 20 Km.  
Afección ao patrimonio cultural: 
As estruturas asociadas á máquina 08 ubícanse na área de cautela de Alto  do Seixo - 
Peneda  Rachada - A Pena  Rachada (RE32028001). 
Atopamos varios BENS DE INTERESE CULTURAL en zonas próximas á poligonal do parque 
eólico, en concreto varios gravados rupestres, varios dos cales forman o conxunto 
denominado “Petróglifos de Cequeril” que se atopan na parroquia que leva o mesmo 
nome. Son un total de tres grupos: Outeiro dous  Campiños con doce combinacións ben 
marcadas e de deseño atípico dentro da iconografía de arte 
rupestre; Laxe dous  Homes I con varias figuras  antropomórficas de cabeza redonda con 
cruz rexistrada e Laxe dúas  Homes II, formado por deseños cuadrangulares e cruces, 
todos situados a pouco máis de 1 km desde a  poligonal. Ademais, atopamos cinco 
elementos integrantes do catálogo do patrimonio cultural dentro da mesma: 
• Mámoa -  Cista  do Monte dos  Cregos 
• Coto dos Castros 
•  Petróglifo de Campo dás Cruces 1 
•  Petróglifo  do Regueiro dá Fonte  Limpa 1 
•  Petróglifo  do Regueiro dá Fonte  Limpa 2 
PATRIMONIO INMATERIAL: SIN AVALIAR 
 

Impacto paisaxístico severo: 
Toda a zona do parque eólico presenta 
grandes formacións de  afloramientos 
sendo as máis importantes as que se 
atopan nos altos dos outeiros onde 
aparecen as maiores densidades e tamén 
tamaños, sendo máis xa a roca nai que 
afloramientos rochosos. No resto da zona 
onde as pendentes son menores aparecen 
numerosos  afloramientos rochosos de 
menor tamaño e menor densidade aínda 
que toda a zona aparece salpicadas destes 
elementos. Estes  afloramientos 
presentan tonalidades claras entre gris 
claro e escuro o que se outorga á zona un 
contraste importante coa vexetación de 
matogueira de tons verdes. 
Cabe destacar os  afloramentos da zona 
do Alto dos  Cregos.  
Trátase dunha zona na que os  
afloramientos rochosos aparecen  en toda 
superficie, variando de tamaños pero 
sendo unha característica importante da 
paisaxe do lugar.  
Na contorna da zona de implantación, a 
menos de 2 km, localízase un parque 
eólico en funcionamento. As maiores 
altitudes son o Monte San Sebastián (748  
m), que actúa como liña divisoria entre 
Tabeirós e Deza,  Cabanelas (773  m), en 
plena Terra de Montes, Campo de Cruces 
(803  m), que é a confluencia con Campo 
Lameiro, e  Cabalar (645  m) e  Xesteiras 
(710  m), que separan Tabeirós de Terra 
de Caldas. 
O río Umia atravesa o sur do municipio, 
por Terra de Montes, mentres que o resto 
do territorio forma parte das concas do 
Ulla, límite natural entre as provincias de 
Pontevedra e A Coruña. Son moitos os 
afluentes que atravesan a localidade da 
Estrada, e entre eles, o  Vexa e o Liñares 
son os principais. 

 


