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Características – resumo do proxecto parque eólico Soesto. Código do proxecto: 2021/0066. Data fin envío consideracións: 19 de maio 2021. 
 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTOR MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTO AMBIENTAL E OUTROS INFRAESTRUTURAS COMPARTIDAS 
CON OUTROS PROXECTOS EÓLICOS. 
FRAGMENTACIÓN ARTIFICIOSA EN 

VARIOS PLANS SECTORIAIS DO 
COMPLEXO EÓLICO COSTA DA MORTE 

PARQUE EÓLICO 
SOESTO 

EDP 
Renovables 

España, S.l.u. 
 

 
A empresa 

non acredita a 
existencia do 
recurso eólico 
no ámbito do 

proxecto 

Paraxes de  
Catasol e Os  
Capeludos na 
parroquia de San  
Estevo de Soesto 
situada entre as 
praias de Soesto e 
Traba no termo 
municipal de Laxe 
(A Coruña) 
 

 
Afección moi 
severa ás familias 
que habitan os 
seguintes núcleos 
poboacionais: 
SOESTO- 
OCENTEAL 
afectado por 
ST-01 a 738m. 
BOAÑO afectado 
por ST-02 a 780m. 
 
(Falla de 
avaliación do 
posible éxodo 
poboacional e o 
despoboamento 
do rural 
como 
consecuencia dá 
implantación 
masiva 
de parques 
eólicos) 

2 aeroxeradores do modelo  
SIEMENS- GAMESA  SG155 de 6 MW 
de potencia unitaria cun diámetro de  
rotor de 155 m e altura de  buje de 
122,5 m, polo que a potencia total da 
instalación é de 12 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, 
parte da subestación “Monte Chan, 
situada a 4,6km do parque ata 
chegar á subestación da central 
térmica de Meirama. No seu camiño 
irá incorporando as achegas do resto 
de parques do COMPLEXO EÓLICO 
“COSTA DA MORTE”. 
 
A ocupación dos aeroxeradores está 
integrada polo voo, cimentación e 
plataforma. 
Executaranse plataformas de 
montaxe en cada aeroxerador que 
ocuparán uns 4.430,00m². 
O voo de cada aeroxerador é a área 
de varrido do diámetro do  rotor (155  
m), resultando ser neste caso de 
18.869,00  m2. A esta área débeselle 
restar a superficie ocupada pola 
plataforma de montaxe porque será 
restaurada tras a fase de obra, para 
obter aproximadamente a área 
ocupada unicamente polo voo (os 
viais localízanse fóra da superficie do 
voo na maior parte dos 
casos). Desta forma, obtense unha 
superficie do voo por aeroxerador de 
14.439,00 m2. 
Implantarase unha torre 

Afección severa aos recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva Marco dá Auga (DMA). 
AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A NON AFECCIÓN AOS 
ACUÍFEROS E A CALIDADE DAS MASAS DE AUGA TANTO SUPERFICIAIS COMO SOTERRADAS. 
Augas superficiais: O ámbito do parque eólico de Soesto sitúase na confluencia de dúas concas: a conca 
costeira (verte directamente ao mar) de Costa da Morte e a do Río de Traba. Na conca de Costa da Morte, a 
arteria fluvial máis significativa na contorna do ámbito de estudo é o Arroio de Soesto cuxas fontes se sitúan 
no alto de Ou Castelo. Configura un val tectónico con orientación SE-NON e no que non hai regachos 
tributarios destacables, xa que tan só obsérvanse pequenas vaguadas laterais que, por outra banda alcanzan 
un maior desenvolvemento na vertente occidental da conca. Nas ladeiras da península de Catasol, onde se 
asintan as máquinas do parque de Soesto, as augas son drenadas a partir de pequenos leitos cuxos principais 
colectores chegan ás praias de Arnado, ao noroeste e da Mesadoira, ao suroeste. 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. 
Augas subterráneas: Na demarcación hidrográfica Galicia-Costa as augas subterráneas foron pouco 
estudadas. A abundancia de recursos superficiais e o tipo de substrato predominante, rocas ígneas e 
metamórficas, de baixa permeabilidade fisural ou de dificultade para a súa cuantificación, son as causas máis 
sinaladas. Con todo, os recursos subterráneos en Galicia constitúen unha fonte significativa para a 
satisfacción da demanda, como evidencia o uso xeneralizado de captacións subterráneas polos 
asentamentos rurais nun modelo de asentamento tradicionalmente disperso. Con estas premisas o Plan 
hidrolóxico Galicia-Costa (PHGC) afrontou a delimitación das masas de auga subterráneas, considerando que 
todas as estruturas xeolóxicas podían ser acuíferos relevantes capaces de permitir a extracción de 
cantidades significativas de augas subterráneas. Por tanto, todo o territorio de Galicia-Costa queda cuberto 
polas masas subterráneas.  
Afección paisaxística severa. Incremento do feísmo paisaxísto coa conseguinte afección severa para o 
turismo, motor do municipio de Laxe. 
Incidencia visual moi severa co elemento patrimonial catalogado Torre da Moa. 
* Miradoiro de Torre dá  Moa, miradoiro de Lourido e miradoiro da  Ínsua (Península de Laxe) e faro de Laxe. 
• Praias de Traba, Soesto e Laxe (Laxe) 
• Núcleo urbano de Laxe e núcleos rurais dos vales de Traba e Soesto 
* Penedos de Pasarela e Traba 
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: 

 Zona de especial protección dos valores naturais (ZPVN)  
ST-01 a 335m ST-02 a 740m 

 
s (ZEPA) TMP-03 a 875m 

 
Afección severa a Humidais: 
Esteiros e deltas; augas permanentes de  esteros e sistemas  estuarinos de deltas 
Turbeiras altas 
Marismas e  esteiros  mareales; inclúe marismas e praderías  halófilas, zonas asolagadas por auga salgada, 
zonas de auga doce e  salobre asolagadas pola marea 

Pista asfaltada que conduce ata 
o emprazamento do Parque Eólico de 
Pena  Forcada‐ Catasol II promovido 
por Gas Natural‐Fenosa. Este acceso 
será ao que se dará continuidade ata o 
futuro emprazamento do parque. 
A enerxía producida na instalación 
evacuarase a través da Subestación 
colectora elevadora “Monte Chan”, 
30/220  kV (SET  CHN) 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. Esta 
subestación non se considerará 
incluída no  PE de Soesto que se 
avalía, por estar incluída no  PE de 
Monte Chan. 
 
Fragmentación artificiosa en varios 
plans sectoriais do COMPLEXO EÓLICO 
COSTA DA MORTE. FRAGMENTACIÓN 
DE HÁBITATS E PERDA DA 
BIODIVERSIDADE. 
Este Complexo eólico Costa dá Morte 
ten que ser obxecto de avaliación 
ambiental no seu conxunto. 
A avaliación ambiental debe abranguer 
á totalidade das infraestruturas do 
parque incluida á liña de evacuación. 
Por outra banda, se a liña de 
evacuación vai incorporar a enerxía 
producida por outra instalación eólica 
cómpre que a cidadanía o saiba, xa 
que non se indica cal vai a ser, e 
sometela tamén a avaliación 
ambiental. 
Non o realizar sería unha vulneración 
da lei ao substraer dá participación 
pública dá avaliación ambiental a 
totalidade das infraestruturas non só 
xa do parque eólico senón tamén das 
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meteorolóxica de 122m. de altura 
cuxa plataforma de montaxe ocupará 
unha superficie de 880,00 m². 

Medios  lacunares costeiros  salobres/salgados; lagoas de auga entre  salobre e salgada con polo menos 
unha relativamente angosta conexión ao mar. 
Pantanos/ esteros/charcas estacionais/intermitentes de auga doce sobre chans inorgánicos; inclúe 
depresións asolagadas, praderías asolagadas  estacionalment, pantanos de  ciperáceas. 
Sistemas  arenosos costeiros; inclúe sistemas dunares con depresións asolagadas, barreiras, bancos, 
cordóns, puntas e illotes de area e praias. 
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.  
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).  
Afección moi severa a Hábitats dá Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres: 
2130_Dunas costeiras fixas con vexetación  herbácea, valorado como prioritario 
4030 Brezais secos europeos Non Prioritario 
4020 Brezais húmidos atlánticos meridionais de Erica cilliaris e Erica tetralixPrioritario 
6230 Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas 
montañosas (e de zonas submontañosas de Europa continental). Prioritario 
7110* hábitat de turbeira. Prioritario. 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica Non Prioritario 
8230 Roquedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo- Scleranthion ou do Sedo albiVeronicion dillenii Non 
Prioritario 
91E0* Bosques aluviales Prioritario 
6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dospisos montano a alpino 
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 
4090 Brezais oromediterráneos endémicos con aliaga 
Afección moi severa sobre a avifauna incompatible co parque eólico: 
"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 aprotexer 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 severa e incompatible coa avifauna 
Circus pygargus 
Circus cyaneus 
Rhinolophus ferrumequinum 
Myotis myotis e outras moitas especies dada a proximidade ZEPA Costa da Morte 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: SEN AVALIAR. 

presentes no territorio, xa que logo 
estas deben ser obxecto de avalación 
ambiental global, sumativa e 
acumulada dos impactos ambientais. 
Ademais este proxecto independente 
de evacuación dá enerxía de varios 
parques tampouco sabemos en que 
fase da tramitación administrativa se 
atopa. 
 
FALLA DE AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS GLOBAIS, SUMATIVOS E 
ACUMULADOS DOS PARQUES 
EÓLICOS DA ENTORNA E OUTRAS 
INFRAESTRUTURAS COMO LIÑAS DE 
EVACUACIÓN, ESTRADAS, CAMIÑOS, 
VIAIS…ect. 
 
 

 
A promotora indica: 

“Entre as ADE con potencial de desenvolvemento na actualidade EDP Renovables España comezou o estudo do aproveitamento eólico na ADE de Pena  Forcada, situada parcialmente nas comarcas paisaxísticas de Costa da Morte e Bergantiños. Nela 

figuran na actualidade dous parques eólicos en explotación: Pena  Forcada, con 29 aeroxeradores no municipio de Camariñas; e Pena  Forcada- Catasol-2 con 2 aeroxeradores no municipio de Laxe. Os estudos preliminares do recurso eólico na 

devandita ADE motivaron a selección de tres ámbitos nos que implantar parques eólicos que se denominaron: Pena dúas  Mouros, Monte Chan e Soesto. Estes ámbitos figuran identificados de forma aproximada na Imaxe 17, elaborada a partir da 

informacióndo Rexistro eólico de Galicia”. 


