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Cadro – resumo das características e análisis de impactos ambientais. Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de 

Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Pena  do Curvo de 58,5  MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. BOP da Coruña nº. 104, de 4 de xuño de 2021. Prazo fin alegacións: 16 de xullo de 2021. Código do 

proxecto: PEol-400. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARÁCTERÍSTICAS IMPACTOS AMB IENTAIS DIVISIÓN ARTIFICIOSA DE 
PROXECTOS AOS EFECTOS 

AMBIENTAIS 

Pena do Corvo Iberdrola 
Renovables 
Galicia, S.A. 
 
 
O Parque Eólico 
“Pena  do Corvo” 
inclúe dentro da 
súa  poligonal 
territorios 
pertencentes aos 
termos municipais 
de Cabanas, A 
Capela e Monfero, 
na provincia da 
Coruña. 
 

 
Iberdrola non 
especifica a 
superficie que 
abrangue a 
poligonal da 
estación eólica e 
debera facelo, 
pola propia 
definición do 
artigo 2 da Lei  
8/2009, do 22 de 
decembro, pola 
que se regula o 
aproveitamento 
eólico en Galicia e 
créanse o canon 
eólico e o Fondo 
de Compensación 
Ambiental. 
“7.  Poligonal de 
delimitación dun 
parque eólico: 
área 
efectivamente 
afectada pola 
instalación dun 
parque eólico 

Betanzos, Carral, Coiros, Irixoa, 
Monfero, Ordes, Oza-Cesuras, 
Paderne e Vilamaior (A Coruña) 
 
• Parque Eólico e SET Pena  do Corvo 
30 / 220  kV: no municipio de 
Monfero. 
• Liña Aérea de Alta Tensión de 220  
kV desde a SET Pena  do Corvo ata a 
SET ICE Mesón do Vento: municipios 
de Monfero, Vilarmaior, Irixoa, 
Paderne, Coirós, Betanzos, Oza –
Cesuras, Carral, Ordes. 
• SET ICE Mesón do Vento 220 / 400  
kV: municipio de Ordes. 
• Liña Enterrada de Alta Tensión de 
400  kV desde a SET ICE ata a SET de 
REE: municipios de Ordes e Carral. 
 

 
Afección a montes veciñais en man 
común: 

Fonte  do  Maio, situado no Distrito 
de Ferrol, 
no termo municipal de Pontedeume. 

situado no Distrito de Ferrol, no 
termo municipal de Monfero. 

Distrito Bergantiños-Mariña, no 
termo municipal de Vilarmaior. 
Respecto a a liña de evacuación, 
esta ten afección directa sobre o  
MVMC  Montegrande,  
que é sobrevoado pola liña.  
 

 
Recalificación urbanística non 
amparada legalmente: 
O termo municipal de Monfero, no 
cal o parque eólico Pena  do Corvo 
ten a súa 
implantación íntegra, non dispón de 

1. Parque eólico Pena  do Corvo de 58,5  
MW de potencia instalada, integrado por 
trece (13) aeroxeradores de 4,5 
MW de potencia unitaria, con 145  m de 
diámetro de  rotor e 107,5  m de altura de  
buje. Situado no termo municipal de 
Monfero (A Coruña). 
2. Rede subterránea de media tensión, 30  
kV. Sistema encargado de evacuar a 
electricidade a 30  kV xerada por cada un 
dos aeroxeradores ata a subestación 
transformadora do parque. 
3. Subestación Transformadora Parque 
Eólico Pena  do Curvo 220/30  kV. Situada 
no termo municipal de Monfero (A Coruña). 
4. Subestación Transformadora ICE Mesón 
do Vento 400 kV/ 220-132  kV. Situada no 
termo municipal de Ordes (A Coruña). 
5. Liña aérea de Alta Tensión de 220  kV 
desde a subestación transformadora parque 
eólico Pena  do Corvo 220/30 kV cara á 
subestación transformadora ICE Mesón do 
Vento 400/220-132  kV. Situada nos termos 
municipais de Betanzos, 
Carral,  Coiros, Irixoa, Monfero, Ordes, Oza-
Cesuras, Paderne e Vilamaior (provincia da 
Coruña). 
6. Liña subterránea de Alta Tensión a 400  
kV de enganche coa subestación 
transformadora Mesón do Vento 400 kV, 
pertencente a Rede Eléctrica de España. 
Situada nos termos municipais de Carral e 
Ordes (A Coruña). 
 

LAAT  ST PENA  DO CURVO –  ST ICE MESÓN 
DO VENTO 
Con 45.572 metros e 117 apoios. 
Esta liña terá un forte impacto 
sobre o territorio con prexuizos 
significativos para os hábitats pola 
súa fragmentación e perda de 
biodiversidade. Fragmenta os 
terreos de cultivo das explotacións 
agrogandeiras coa conseguinte 
perda da base territorial destas e a 

Afección severa e incompatible coa Rede Natura: 
* ZEC Fragas do Eume (COD. ES1110003), a unha distancia de apenas 200 m do 
aeroxerador PC5.1. 
* ZEC Xubia-Castro (COD. ES1110013), localizada aproximadamente a 5 km do 
aeroxerador PC5.1. 
* ZEC Betanzos-Mandeo (COD. ES1110007), sobrevoada pola liña de evacuación 
entre os límites dos termos municipais de Paderne e 
Coirós e no límite dos termos municipais de Betanzos e Oza-Cesuras. 
*ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre (COD. ES1110004), a unha distancia de ao 
redor de 1 km da liña de evacuación. 
* ZEC Río Tambre (COD. ES1110016), que se atopa ao redor 3 km da liña de 
evacuación. 
* Hai que ter en conta que a poligonal do parque eólico, que é a superficie 
afectada por este, comprende espazos da Rede Natura, existindo por tanto 
unha afectación directa e prexuizos significativos incompatibles coa 
conservación destes espazos. 
Prexuizos significativos e incompatibles cos hábitats da ZEC Fragas do Eume:  
3160 Lagos e estanques  distróficos naturais 
3260 Ríos de pisos de planicie a  montano con vexetación de  Ranunculion  
fluitantis e de  Callitricho- Batrachion 
3270 Ríos de beiras  fangosas con vexetación de  Chenopodion  rubri  p. p. e de  
Bidention  p. p. 
4020*  Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica  
tetralix 
4030  Brezais secos europeos 
5230* Matogueiras  arborescentes de  Laurus  nobilis 
6220 Zonas  subestépicas de  gramíneas e anuais do  Thero- Brachypodietea 
6230* Formacións  herbosas con  Nardus, con numerosas especies, sobre 
substratos  silíceos de zonas 
montañosas (e de zonas  submontañosas da Europa continental) 
6410 Prados con  molinias sobre substratos  calcáreos,  turbosos ou  arcillo- 
limónicos (Molinion  caeruleae) 
6430  Megaforbios  eutrofos  higrófilos das  orlas de chaira e dos pisos  montano 
a alpino 
6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus  pratensis,  
Sanguisorba  officinalis) 
7110  Turbeiras altas activas 
7140 ‘Mires’ de transición 
7150 Depresións sobre substratos  turbosos do  Rhynchosporion 
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e  termófilos 
8220 Pendentes rochosas  silíceas con vexetación  casmofítica 
8230 Rochedos  siliceos con vexetación pioneira do  Sedo- Scleranthion ou do  
Sedo  albi- Veronicion 
dillenii 
8310 Covas non explotadas polo turismo 

A Liña Aérea que une a 
Subestación do Parque Eólico de 
Pena  do Corvo en 220  kV ata a 
Subestación SET ICE Mesón do 
Vento ten unha lonxitude de 
45.572 m. Dos cales 36.875  m 
transcorrían en simple circuíto 
integramente aéreos, e o resto 
8.697  m discorrerán en dobre 
circuíto 
xunto coa liña eléctrica ALTO 
DÚAS  BORRALLOS. 
A  LAAT 220  kV alcance deste 
Anteproxecto é a Liña Aérea en 
Simple Circuito desde 
a Subestación do Parque Eólico 
de Pena  do Corvo ata que se une 
coa Liña Eléctrica proveniente 
de ALTO DOUS  BORRALLOS. 
 
 
LINEA  AEREA 220 KV: SET  PE 
CURVO - SET ICE  MESON  DO  
VENTO 
A Liña Eléctrica de Alta Tensión 
220  kV desde a Subestación do  
PE de Pena  do Corvo ata 
a SET ICE de Mesón do Vento ten 
unha lonxitude de 45.572 m. Esta 
liña eléctrica transcorre de 
maneira 
aérea e en simple circuíto ata 
Apoio Nº117, onde entroncará 
no Apoio Nº93 da liña aérea 
denominada ALTO DÚAS  
BORRALLOS (aproximadamente a 
8,7 km da  ST. ICE  MESON  DO  
VENTO), 
desde onde transcorrerán ambas 
as liñas eléctricas nunha liña de 
dobre circuíto, ata a Subestación 
ST. ICE  MESON  DO  VENTO. 
 
SUBESTACION ICE  MESON  DO  
VENTO 220 KV/400 KV 
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determinada no 
seu proxecto de 
execución”. 

ningún instrumento de plan na 
actualidade. Con todo, réxese por 
varios Proxectos de Delimitación do 
chan de Núcleo 
rural (DSNR) de diversos núcleos 
pertencentes ao termo municipal de 
Monfero, tales como A Cabana. 
Segundo o previsto no apartado 4 da 
disposición transitoria primeira da 
Lei 
2/2016 (“Réxime de aplicación aos 
municipios con plan non adaptado e 
aos municipios sen plan”): 
4. Nos municipios sen plan xeral 
aplicarase o réxime de chan rústico 
establecido na presente lei, coas 
seguintes condicións: 
a) Unicamente poderá edificarse nos 
terreos que merezan a condición de 
chan 
urbano consolidado por reunir os 
requisitos establecidos no artigo 
17.a) da 
presente lei. 
b) As delimitacións de núcleo rural 
manterán a súa vixencia. 
 
Enténdese por uso permitido o 
compatible coa protección de cada 
chan 
rústico sen prexuízo da  esixibilidade 
de licenza urbanística municipal e 
demais 
autorizacións administrativas 
sectoriais que procedan. 
 
As infraestruturas eólicas non é un 
uso permitido nin compatible co 
mantemento dos actuáis usos dos 
chans afectados: uso agro –gandeiro, 
uso forestal e madereiro, uso de 
protección de espazos naturais e uso 
de protección de cauces. 
A promotora pretende unha 
recalificación urbanística que 
implica unha transformación dos 
actuáis usos dos chans que 
eliminaría de xeito irreversible a 
funcionalidade actual dos chans. 

perda de aptitude agrícola dos 
terreos todos eles vencellados á 
percepción das axudas da PAC 
(política agraria comunitaria) cuxo 
obxectivo é a producción 
alimentaria e o fomento da 
competitividade e producción dos 
terreos agrarios e das explotacións. 
Por outra banda a mercantil 
promotora tampouco avaliou a 
rendibilidade e a alta capacidade 
das explotacións forestais e 
madereiras da zona de afección. O 
proxecto fragmenta as explotacións 
forestais e resta competitividade ás 
mesmas cos conseguintes prexuizos 
signficativos para as economías 
familiares e o sector da maderia e 
de transformación. 
 
Ao igual que no proxecto da estación eólica 
Pedrabante e a estación eólica Alto dos 
Borrallos, da mesma mercantil promotora, 
este proxecto é inasumible desde o punto 
de vista socioeconómico. 
 
IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO 
CULTURAL, A PAISAXE, E O SECTOR 
FORESTAL E AGROGANDEIRO. IMPACTO 
SOCIAL INASUMIBLE. 
Impacto severo polo 
sobredimensionamento da poligonal do 
parque, a elevada dispersión das 
infraestruturas e o elevado número de 
apoios que conforman a liña (117). 
Afección severa a terras de produción 
cerealística vencelladas á PAC (política 
agraria comunitaria) e de gran capacidade 
agrícola e productividade. Fragmentación 
dás explotacións agrogandeiras e perda 
severa de base territorial. Impactos non 
avaliados non proxecto pola promotora que 
obvia a existencia de explotacións 
gandeiras, forestais de madereiras que 
constitúen o medio de vida dás persoas e 
familias que habitan e viven no ámbito 
afectado polo proxecto eólico e as 
infraestruturas de evacuación. 
Afección severa ás explotacións forestais e 
madereiras dá zona.  
Os rendementos madereiros constitúen 
unha importante fonte de ingresos para as 
economías dás familias que viven non 

9180* Bosques de ladeiras, desprendementos ou barrancos do  Tilio- Acerion 
91E0*Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior ( Alno- Padion,  
Alnion  incanae,  Salicion albae) 
9230 Carballeiras galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pyrenaica 
9260 Bosques de  Castanea  sativa 
Afección severa  á  Avifauna e  ás plantas 
Accipiter  gentilis 
Galemys  pyrenaicus 
Accipiter  nisus 
Lutra  lutra 
Anas  platyrhynchos  
Myotis  myotis 
Ardea  cinerea  
Rhinolophus  ferrumequinum 
Asio  otus  
Rhinolophus  hipposideros 
Bubo  bubo 
Chioglossa  lusitanica 
Caprimulgus  europaeus  
Discoglossus  galganoi 
Cinclus  cinclus  
Iberolacerta  monticola 
Circaetus  gallicus  
Lacerta  schreiberi 
Circus  cyaneus  
Pseudochondrostoma  duriense 
Circus  pygargus 
Coenagrion  mercuriale 
Corvus  corax  
Elona  quimperiana 
Falco  peregrinus  
Euphydryas  aurinia 
Falco  subbuteo  
Geomalacus  maculosus 
Falco  tinnunculus  
Lucanus  cervus 
Hirundo  daurica  
Margaritifera  margaritifera 
Lanius  collurio 
Culcita  macrocarpa 
Lullula  arborea  
Narcissus  asturiensis 
Oriolus  oriolus 
  Narcissus  cyclamineus 
Pernis  apivorus  
Trichomanes  speciosum 
Streptopelia  turtur  
Woodwardia  radicans 
Sylvia  undata  
Canis  lupus 
Alytes  obstetricans 
Felis  sylvestris  
Bufo  bufo 

A empresa IBERDROLA 
RENOVABLES GALICIA S.A. está a 
traballar na promoción e 
desenvolvemento 
de 4 parques eólicos: Pena  do 
Corvo,  Pedrabante, Alto dous  
Borrallos e Berdoias cunha 
potencia total 
de 293  MW na provincia da 
Coruña. 
A Subestación Elevadora 
Transformadora denominada SET 
ICE  MESON  DO  VENTO 
400/220-132 kV 
exponse como parte das 
infraestruturas de evacuación de 
enerxía eléctrica que se vai a 
xerar 
nos parques eólicos. A enerxía 
que se vai a xerar nos citados 
parques eólicos será conducida 
a esta Subestación elevadora a 
través dun total de tres (3) liñas 
eléctricas de 220 e 132  kV, e 
elevándose a través de dúas (2)  
autotransformadores de 400/220  
kV e un (1)  autotransformador de 
400/ 132  kV, para evacuar a 
devandita enerxía en bloque a 
través dunha liña eléctrica (400  
kV) ata a Subestación de Mesón 
do Vento (REE – 400  kV). 
Tanto a ST ICE MESÓN DO VENTO 
como a totalidade das 
infraestruturas de evacuación 
dos parques que conectan nela 
(estación eólica Pedrabante e 
estación eólica Alto dos 
Borrallos, da mesma promotora) 
deberán ser obxecto dunha 
avaliación ambiental global, 
sumativa e sinérxica, aspecto 
que a mercantil promotora non 
tivo en conta. 
Así indica a promotora: 
“ST ICE Mesón do Vento 
As tensións de deseño da 
instalación para os niveis de 
tensión que a 
compoñen son 400, 220 e 132  
kV, sendo estas coincidentes coas 
tensións da 
liña de conexión coa Subestación 
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ámbito de afección do proxecto. 
Fragmentación dás explotacións forestais e 
madereiras, perda de base territorial e 
perda de ingresos para as familias, para o 
sector dá madeira, aserradoiros, 
carpinterías e demais industria 
transformadora dá madeira. 
 
 
PROXECTO INCOMPATIBLE COA LEI 7/2012, 
DO 28 DE XUÑO, DE MONTES DE GALICIA. 
O monte é un sector estratéxico na 
economía galega que contribue ao cambio 
climático e á descarbonización da economía. 
Aspecto non avaliado pola promotora. 
 

 
A mercantil promotora non avalía o 
impacto da estación eólica e as súas 
infraestruturas de evacuación sobre o 
benestar das familias dos núcleos 
habitados e o posible éxodo poboacional 
que se pode dar derivado da manchea de 
estacións eólicas que hai no territorio e 
outras infraestruturas, que dificultan a vida 
no rural e a sustentabilidade e viabilidade 
das explotacións forestais e agro –
gandeiras (o feito coñecido como 
despoboamento do rural ou España 
baleirada). 
 
 

Glis  glis  
Píntega píntega 
Martes martes  
Natrix  natrix 
Mustela  erminea  
Ra  iberica 
Mustela  putorius 
Triturus  boscai 
Belgrandiella  rolani 
Prexuizos significativos e incompatibles cos hábitats da ZEC Betanzos-Mandeo:  
1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco 
profunda 
1130 Esteiros 
1140 Chairos  fangosos ou  arenosos que non están cubertos de auga cando hai 
marea baixa 
1160 Grandes calas e baías pouco profundas 
1170 Arrecifes 
1210 Vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados 
1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 
1310 Vexetación anual pioneira con  Salicornia e outras especies de zonas  
fangosas ou  arenosas 
1320 Pasteiros de  Spartina ( Spartinion  maritimi) 
1330 Pasteiros  salinos atlánticos ( Glauco- Puccinellietalia  maritimae) 
1420 Matogueiras  halófilas mediterráneas e  termoatlánticas ( Sarcocornetea  
fruticosae) 
2110 Dunas móbiles embrionarias 
2120 Dunas móbiles de litoral con  Ammophila  arenaria (“dunas brancas”) 
2130* Dunas costeiras fixas con vexetación  herbácea (“dunas grises”) 
3260 Ríos de pisos de planicie a  montano con vexetación de  Ranunculion  
fluitantis e de  Callitricho- B  atrachion 
4020*  Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica  ciliaris e Erica  
tetralix 
4030  Brezais secos europeos 
6220* Zonas  subestépicas de  gramíneas e anuais do  Thero- Brachypodietea 
6410 Prados con  molinias sobre substratos  calcáreos,  turbosos ou  arcillo- 
limónicos ( Molinion  caeruleae) 
6430  Megaforbios  eutrofos  higrófilos das  orlas de chaira e dos pisos  montano 
a alpino 
6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus  pratensis,  
Sanguisorba  officinalis) 
8220 Pendentes rochosas  silíceas con vexetación  casmofítica 
8230  Rochedos  siliceos con vexetación pioneira do  Sedo- Scleranthion ou do  
Sedo  albi- Veronicion  dillenii 
9180* Bosques de ladeiras, desprendementos ou barrancos do  Tilio- Acerion 
91E0* Bosques  aluviais de  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior ( Alno- Padion,  
Alnion  incanae,  Salicion  albae) 
9230  Carballeiras galaico-portugueses con  Quercus  robur e  Quercus  pirenaica 
Afección severa  á  Avifauna e  ás plantas 
Narcissus  cyclamineus 
Achondrostoma  arcasii 
Sphagnum  pylaesii  
Petromyzon  marinus 
Trichomanes  speciosum  

de 400  kV de  ST. Mesón do 
Vento, e das 
liñas cara ás Subestacións de  ST. 
Pena  do Curvo 220  kV e  ST.  PE 
Alto dous  Borrallos 
220  kV, e cara á Subestación de  
ST.  PE  Pedrabante 132  kV”. 
 
LINEA ENTERRADA 400 KV: SET 
ICE  MESON  DO  VENTO - SET 
REE 
A conexión entre a subestación 
SET ICE  MESON  DO  VENTO 400 / 
220  kV e a Subestación existente 
de REE de  MESON  DO  VENTO 
realízase mediante unha Liña 
Eléctrica Enterrada de Alta 
Tensión a 400 kV. 
A liña eléctrica ten unha lonxitude 
de 2185  m de simple circuíto 
integramente enterrado. 
 

 
FALLA A AVALIACIÓN GLOBAL, 

SUMATIVA E ACUMULADA 
DA TOTALIDADE DE TODAS 

ESTAS INFREAESTRUTURAS E 
NIVEL DE RUIDO ACUMULADO 

SOBRE AS VIVENDAS DAS 
FAMILIAS DOS NÚCLEOS 
AFECTADOS E SOBRE A 

AVIFAUNA. O ESTRÉS QUE PODE 
XERAR A PRESENCIA DE 

TANTA INFRAESTRURURA NA 
MESMA ÁREA XEOGRÁFICA 
NON SE TIVO EN CONTA NA 
AVALIACIÓN DOS EFECTOS 

SOBRE A SAÚDE. 
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Pseudochondrostoma  duriense 
Woodwardia  radicans  
Salmo salgar 
Galemys  pyrenaicus 
Alcedo  atthis 
Lutra  lutra  
Anas  platyrhynchos 
Rhinolophus  ferrumequinum  
Ardea  cinerea 
Rhinolophus  hipposideros  
Caprimulgus  europaeus 
Chioglossa  lusitanica  
Chlidonias  niger 
Discoglossus  galganoi  
Egretta  garzetta 
Iberolacerta  monticola  
Limosa  lapponica 
Lacerta  schreiberi  
Numenius  arquata 
Cerambyx porco  
Phalacrocorax  carbo 
Elona  quimperiana  
Phalacrocorax  carbo  sinensis 
Lucanus  cervus  
Porzana  porzana 
Margaritifera  margaritifera  
Sterna  sandvicensis 
Oxygastra  curtisii 
Streptopelia  turtur 
Sylvia  undata 
Mustela  putorius 
Ra  iberica 
Natrix  maura 
Triturus  boscai 
Natrix  natrix 
Afección ás masas de auga protexidas: 
Tanto na  envolvente de 5 km como na de 10 km do conxunto de instalacións 
localízanse as seguintes zonas protexidas de auga potable ( ZPAP)  poligonais: 
Eume ES014 MSBT014-012 
Eume (Pontedeume) ES014 MSPF38 
Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol ES014 MSBT014-011 
San Sadurniño ES014 MSBT014-014 
Mero-Mandeo ES014 MSBT014-010 
Conca alta do Miño ES010 MSBT011-001 
Río  Belelle ES014 MSPFES-014- NR-089-000-01-00 
Río Lambre ES014 MSPFES-014- NR-109-000-01-00 
Respecto a liña de evacuación, esta proxéctase sobre as seguintes zonas 
potables protexidas: 
Tambre ES014 MSBT014-007  Poligonal 
Mero - Mandeo ES014 MSBT014-010  Poligonal 
Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol ES014 MSBT014-011  Poligonal 
Río Lambre ES014 MSPFES-014- NR-109-000-01-00 Lineal 
Río Mendo ES014 MSPFES-014- NR-111-025-02-02 Lineal 
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Afección severa e incompatible cos recursos hídricos. Prexuizos irreversibles 
para as masas de auga. Alteración da calidade das masas e do réxime 
hidrolóxico. 

1. 1003773392 Río Belelle ES014MSPFES-014 
2. 10037734576 Río da Igrexa ES014MSPFES-014 
3. 100377356992 Río da Orballeira  
4. 1003773458 Río da Pereira ES014MSPFES-014- 
5. 10037734546 Río de Pazos  
6. 10037735686 Río do Astano ES014MSPFES 
7. 1003773454 Río do Parrote ES014MSPFES-014 
8. 10037735642 Río do Porto das Lapelas  
9. 1003773546 Río do Vilariño ES014MSPFES 
10. 10037734 Río Eume ES014MSPFES-014-MR 
11. 100377356 Río Lambre ES014MSPFES-014 
12. 1003773568 Río Lambruxo ES014MSPFES-014 
13. 10037734548 Río Porto ES014MSPFES-014-NR 
14. 100377347472 Regato da Cova  
15. 10037734584 Regato da Malata  
16. 10037734572 Regato de Morixoso  
17. 10037735484 Regato do Porto ES014MSPFES 
18. 10037734582 Regato dos Curros ES014MSPFES 
19. 1003773548 Rego Andoriña ES014MSPFES 
20. 10037735652 Rego Candelo 
21. 10037734528 Rego da Brea  
22. 100377345732 Rego da Cancela  
23. 100377356842 Rego da Cela ES014MSPFES 
24. 10037734742 Rego da Cortella  
25. 1003773432 Rego da Ferrería 
26. 100377342 Rego da Igrexa  
27. 100377347424 Rego da Insua Longa  
28. 1003773422 Rego da Lagoa  
29. 1003773422 Rego da Lagoa 
30. 10037734532 Rego da Laxe ES014MSPFES 
31. 100377347426 Rego da Marola  
32. 1003773452 Rego da Mazoca ES014MSPFES 
33. 10037734574 Rego da Teixoeira ES014MSPFES 
34. 10037734534 Rego da Vaca  
35. 10037734526 Rego da Veiga  
36. 100377343222 Rego das Augas Roibas  
37. 1003773462 Rego das Cales  
38. 100377344 Rego das Novelas  
39. 1003773456 Rego das Trabes  
40. 10037734514 Rego de Cal de Viñas  
41. 10037734512 Rego de Estrille  
42. 1003773566 Rego de Fraemelle  
43. 1003773474262 Rego de Frei Pez  
44. 10037734544 Rego de Guilfonso  
45. 10037734594 Rego de Lioibos ES014MSPFES 
46. 10037734524 Rego de Mourente  
47. 10037734522 Rego de Sillabreu  
48. 10037734562 Rego de Vilariño  
49. 100377354846 Rego de Vite  
50. 10037734578 Rego do Abeledo ES014MSPFES 
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51. 10037735462 Rego do Candedo 
52. 100377347454 Rego do Castro  
53. 10037735682 Rego do Eixo 
54. 10037735696 Rego do Foxo  
55. 100377356522 Rego do Marco do Río  
56. 100377345452 Rego do Mariñao  
57. 10037735684 Rego do Muíño Vello ES014MSPFES 
58. 100377347474 Rego do Paial 
59. 100377339274 Rego do Pereiro 
60. 100377339276 Rego do Piñeiro 
61. 10037734542 Rego do Portiño  
62. 100377345414 Rego do Regueiro  
63. 10037734592 Rego do Teixeiro ES014MSPFES 
64. 10037733924 Rego do Teixo  
65. 100377345412 Rego Fero  
66. 1003773464 Rego Salgueiro  
67. 10037734322 Rego Turreiro 
68. 100377339272 Regueiro do Bichoco  
69. 100377345734 Regueiro Tras do Serrón  
70. 1003773418 Reguero Porto da Trapa ES014MSPFES 
71. Por otro lado, la línea de evacuación aérea sobrevuela los siguientes 

ríos y regos: 
72. ID Curso Nombre Código masa 
73. 10037738 Río Mero ES014MSPFES 
74. 10037736 Río Mendo ES014MSPFES 
75. 100377362 Río Mandeo ES014MSPFES 
76. 100377356 Río Lambre ES014MSPFES 
77. 1003773546 Río do Vilariño ES014MSPFES 
78. 10037738982 Río da Furoca ES014MSPFES 
79. 1003773632 Rego Pequeno  
80. 100377362142 Rego Mainzoso  
81. 1003778882684 Rego dos Santeiros  
82. 100377356522 Rego do Marco do Río  
83. 100377888262 Rego de Vorducedo Pequeno  
84. 10037738942 Rego de San Vicenzo  
85. 100377362142 Rego de Maceira  
86. 1003773896 Rego de Corveiro ES014MSPFES 
87. 10037738972 Rego da Gafa  
88. 1003773898 Rego da Fraga  
89. 10037738912 Rego da Fonte do Abeneiro  
90. 10037735622 Rego da Fonte da Fraga ES014MSPFES 
91. 1003773562 Rego da Azureira  
92. 10037735652 Rego Candelo 

Afección paisaxística moi severa. Feísmo paisaxístico e prexuizos irreversibles. 
Áreas de Interese Especial  Paisaxístico ( AIEP): 
AIEP_10_03  Fragas e  Fervenza de  Belelle 
AIEP_10_04 Serra  do  Forgoselo 
AIEP_10_05 Fragas do Eume 
AIEP_10_06 Mosteiro de Monfero 
Destaca o enorme desnivel do canón escavado no tramo inferior do Río Eume, 
que ofrece paredes moi verticais, coa roca  granítica espida contrastando co 
denso bosque doutros tramos río abaixo. Outra das xoias deste espazo é o 
mosteiro de San Xoán de Caaveiro (século IX), outrora refuxio illado da colección 
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de monxes, que se atopa totalmente integrado no bosque e rodeado das canles 
de rega da Mazoca. Tamén destaca este  AIEP polos seus valores naturais no 
relativo á presenza de especies con plans de xestión e recuperación 
vixentes e por estar enmarcado en zonas de especial protección para as aves. 
Indicar que os aeroxeradores  PC-01 e  PC-02 atópanse no interior 
desta  AIEP, feito que debe ser rexeitado pola súa incompatibilidad ecos valores 
obxecto de protección. 
Mosteiro de Monfero (AIEP_10_06): localizado na parroquia de San Fiz de 
Monfero, Santa María de Monfero: é un Mosteiro de estilos Barroco e Románico 
que pertenceu ás ordes relixiosas dos  Cistercienses e os Benedictinos. Trátase 
dun Ben de Interese Cultural declarado en xuño de 1931 co código ( R.I.) - 51 - 
0000545 – 00000.  
AFECCIÓN SEVERA E INCOMPATIBLE COA CONSERVACIÓN DA ESCRIVENTA DAS 
CANAVEIRAS: 
Destaca tamén polos seus valores naturais, por estar incluído na zona 1 do Plan 
de Xestión do Lobo e ser área potencial da especie  Emberiza schoeniclus  L. 
subsp.  lusitanica  Steinbacher, que conta cun plan de recuperación en Galicia, 
tal e como se describiu no apartado de Fauna. 
A área de influencia deste  AIEP atópase a 500  m do aeroxerador  PC-13. 
EN CANTO Á LIÑA DE EVACUACIÓN, ESTA CRUZA A  AIEP_10_08, DENOMINADA 
FRAGAS DO MANDEO. 
Seguidamente descríbese esta  AIEP: 

): trátase dunha zona dunha gran riqueza 
natural, con variedade de especies de árbores e destacable polos seus valores 
faunísticos, estando incluída na zona 3 do Plan de Xestión do Lobo e sendo área 
potencial da especie  Emberiza  schoeniclus  L.  subsp. lusitanica  Steinbacher. 
Tamén se atopa en áreas de especial protección de aves. Constitúen as  Fragas  
do Mandeo un exemplo fiel do ecosistema fluvial propio da zona, cunha densa 
vexetación atlántica que se estende desde as beiras do río Mandeo ata as 
pronunciadas ladeiras que o rodean, configurando unha contorna de gran beleza 
paisaxística. 
AFECCIÓN SEVERA Á RESERVA DA BIOSFERA: 
As Reservas da Biosfera son zonas declaradas pola UNESCO dentro do seu 
programa  MaB ( Man  and  Biosphere). Supoñen un altísimo recoñecemento a 
nivel internacional. A súa función principal é a conservación e protección da 
biodiversidade. 
A  liña de evacuación do parque eólico atravesa a Reserva da Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras  do Mandeo.  
Por outra banda, na área de influencia de 10 km localízase ademáis a Reserva 
Terras  do Miño.  
Indica a empresa promotora que: 
“Nas proximidades das futuras instalacións, considerando tanto o parque eólico 
como a súa infraestrutura de evacuación ata a SET Colectora Mesón, non se 
localiza ningún humidal, estando o máis próximo a máis de 20 km de distancia 
dos aeroxeradores (Sitio  Ramsar Lagoa e Arenal de Valdoviño)”. 
Sen embargo, isto non é así. Existe bo número de humidais, brañas, charcas e 
zonas de turbeira de altísimo valor ambiental, polo tanto, temos que a empresa 
obviou a realidade física do espazo afectado polo proxecto. 
INCOMPATIBLIDADADE CON OUTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN:  
Respecto a os Espazos de Interese  Xeomorfolóxico, os aeroxeradores PC5.1 e  
PC5.2 atópanse sobre unha área protexida por este tipo de figura. 
No relativo aos Espazos de Protección de Ladeiras atópanse 7 áreas catalogadas 
baixo esta figura, das cales una delas atópase a menos de 5 km do parque.  
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Espazos Naturaisde Interese Local:  Ribeiras  do Mero- Barcés e 
o espazo natural de interese local Río  Abelleria próximos á SET colectora de 
Mesón do Vento. 
Afección severa ás sendas e itinerarios: 
Senda da Ventureira- Fragas do Eume II (Caaveiro-Caaveiro) 
Camiño dos Encomendadeiros- 
Fragas do Eume I (Xunqueira de Arriba- Caaveiro) 
Fragas do Eume III (Vilariño - Vilariño) 
Senda dos Cerqueiros (Pena Fexa-Carboeira) 
Puntos singulares de observación: 
Mirador Monte de Peña  
Miradoiro dos Cerqueiros  
Miradoiro da Fervenza ou Viladonelle 
Mirador de Caaveiro  
Miradoiro de Pico de Vales  
Miradoiro Coto do Rei 
O IMPACTO PAISAXÍSTICO DA LIÑA DE EVACUACIÓN É INASUMIBLE. 
FRAGMENTA ADEMAIS O TERRITORIO COA CONSEGUINTE FRAGMENTACIÓN 
DOS HÁBITATS E PERDA DE BIODIVERSIDADE. A ISTO HAI QUE ENGADIR A 
PRESENCIA DOUTRAS INFRAESTRUTURAS XA EXISTENTES E OUTROS PARQUES 
EÓLICOS E AS SÚAS LIÑAS DE EVACUACIÓN: 
LAAT  ST PENA  DO CURVO –  ST ICE MESÓN DO VENTO 
A liña eléctrica ten unha lonxitude de 45.572  m, dos cales 36.875  m transcorrían 
en simple circuíto integramente aéreos, e o resto (8.697  m) discorrerán en dobre 
circuíto xunto coa liña eléctrica Alto dúas  Borrallos. Prevé nin máis nin menos 
que 117 APOIOS. 
A  ST ICE Mesón do Vento estará situada na provincia da Coruña, e máis 
concretamente no termo municipal de Ordes. A súa cota aproximada de  
explanación sitúase nos 430  m sobre o nivel do mar.  
Ademais, das parcelas destinadas á instalación da Subestación de carácter agrario 
e forestal (cos conseguintes impactos nas economías das explotacións familiares 
non avaliadas polo promotora), tamén cabe destacar a afección á estrada AC-542 
debido á realización do entroncamento para o acceso á Subestación. 
Outros parques eólicos e  infraestruturas asociadas presentes na mesma área. 
Ausencia da avaliación ambiental sinérxica, sumativa e acumulada da 
totalidade de infraestruturas que fragmentan o territorio e contribuen á 
manifesta e evidente perda de biodiversidade: 
Parques eólicos: 
Pena  do Curvo (actual) 
Tesouro –  nova  solicitude 
Pico  Ventoso –  nova  solicitude 
Forgoselo - Construído 
Forgoselo (ampliación) – en tramitación. 
Pena  Feixa – en explotación  ou autorizado 
Serra dá Loba ampliación - construído 
Touriñán IV  - Construído 
Gasodutos e oleodutos: 
Gasoduto Irixoa – Neda –  Enagas  a 898,30  m 
Respecto a a liña de evacuación, esta atravesa os seguintes elementos, ademais 
do anterior: 
Gasoduto Cabanas – Abegondo de Reganosa 
Gasoduto  Tui (Pontevedra) – Llanera (Asturias) de  Enagas 
Oleoduto A Coruña 
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Estradas e outras infraestruturas que fragmentan o territorio, ás que hai que 
engadir as pistas asfaltadas e todos os vieiros proxectados pola estación eólica: 
AC-144  
AC-151  
AC-564  
DP-0905  
DP-3902  
DP-5002  
DP-5003  
DP-5004  
DP-5005  
DP-6902  
Os aeroxeradores serán visibles desde gran parte das vías situadas na envolvente 
de 5 km coa excepción da estrada DP-0905 e a DP-3902. En canto ao resto de 
vías, o rango de visibilidade é moi amplo, desde un 9,09% correspondente á 
estrada DP-6902 ata un 71,62% correspondente á estrada DP-5004. 
O impacto paisaxístico, o feísmo e a fragmentación que produce esta estación 
eólica son inasumibles. 
Afección severa ao patrimonio cultural: descontextualización e feísmo 
paisaxístico. 
Medoñas dá Serra de Queixeiro 1 a 4, ou a  Medoña  do Penedo Gordo, sendo o 
feito máis destacable que as plataformas dos aeroxeradores  PC5.6 e  PC5.7 
inclúense na entorna de protección destes elementos 
Na contorna da liña de evacuación atópase o Camiño de Santiago 
Inglés. As afeccións directas son producidas pola gabia de evacuación das futuras 
instalacións, pois o tramo final da liña segue o mesmo percorrido que devandito 
elemento do Patrimonio Cultural, e inclúese pois no ámbito de protección 
establecido pola Lei 5/2016, do 4 de maio, pola que se establecen as contornas 
de protección subsidiarios para os elementos do patrimonio cultural, 
no Título VIN “Os Camiños de Santiago”.  Tamén o tramo intermedio da liña de 
evacuación atópase próximo ao trazado do camiño. 
Elementos do patrimonio que se atopan na contorna inmediata (200  m) da liña 
de evacuación do parque eólico, tendo en  conta a totalidade do seu trazado 
desde a  ST do parque eólico ata a  ST colectora Mesón do Vento: 
Igrexa parroquial de San Martín Betanzos Brabío (San Martiño)  
Igrexa de Armeá (Parroquial de San Vicenzo) 
Coirós Armea (San Vicente)   
Ponte Vella de Lambre. Ambroa Irixoa Ambroa (San Tirso)  
Ponte do Muíño de Batán Paderne Quintas (Santo Estevo)  
Conxunto Muíño - vivenda do Batán Paderne Quintas (Santo Estevo)  
Muíño do Meizoso ou Muíño Novo Paderne Quintas (Santo Estevo)  
Conxunto de Muíños no Rego Meizoso 
Paderne Quintas (Santo Estevo)  
Vivenda no Ourovello Paderne Adragonte (Santiago)  
Vivenda no Ourovello Paderne Adragonte (Santiago)  
Mámoa do Campo do Muniz 1 Monfero Queixeiro (San Xurxo)  
Mámoa do Campo de Muniz 2 Monfero Queixeiro (San Xurxo)  
Próxima á liña de evacuación está a Mámoa da Brea. 
PATRIMONIO INMATERIAL: SIN AVALIAR. 
 

Iberdrola e os paraísos fiscais? 
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https://www.elperiodico.com/es/economia/20201110/ibex-35-filiales-paraisos-ficales-oxfam-intermon-8197219 

https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-tiene-18-filiales-en-paraisos-fiscales-20200722 

https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-se-ahorro-el-ano-pasado-mas-20200519 

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/iberdrola/internacional/iberdrola-amplia-el-numero-de-filiales-domiciliadas-en-delaware/ 

https://elperiodicodelaenergia.com/iberdrola-y-abengoa-las-energeticas-con-mas-filiales-en-paraisos-fiscales/ 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20201110/ibex-35-filiales-paraisos-ficales-oxfam-intermon-8197219
https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-tiene-18-filiales-en-paraisos-fiscales-20200722
https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-se-ahorro-el-ano-pasado-mas-20200519
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/iberdrola/internacional/iberdrola-amplia-el-numero-de-filiales-domiciliadas-en-delaware/
https://elperiodicodelaenergia.com/iberdrola-y-abengoa-las-energeticas-con-mas-filiales-en-paraisos-fiscales/

