
Documento Inicial do proxecto – Parque eólico mariño San Brandán.  

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS DO 
PROXECTO 

IMPACTOS AMBIENTAIS IMPACTOS 
SOCIOECONÓMICOS 

Parque 
eólico 
mariño 
flotante 
San 
Brandán 

Iberdrola S.A. Arteixo, 
Xove, Cervo, 
Cariño, 
Cedeira, A 
Coruña, 
Ferrol, 
Malpica de 
Bergantiños, 
Mañón, 
Ortigueira, 
Sada, 
Valdoviño, 
Burela, 
Cervo, O 
Vicedo, 
Viveiro, Xove. 
 

 
O Parque 
Eólico 
Mariño San  
Brandán está 
situado, no 
seu punto 
máis 
próximo, a 
un 12 Km da 
costa 
comprendida 
entre o 
municipio de 
Cedeira e de 
Cariño e 
ocupa unha 
área dun 130 
Km2. 

O Proxecto de execución ten 
por obxecto a construción do 
“Parque Eólico Mariño 
Flotante San Brandán” e a 
súa liña de exportación ata a 
subestación eléctrica de Rede 
Eléctrica de España (REE) 
situada en terra. 
 
*O parque eólico mariño San  
Brandán ten unha potencia 
total instalada de 490  MW, 
para unha produción anual 
de 1600  GWh. O parque está 
formado por trinta e cinco 
aeroxeradores de 14  MW 
que van montados sobre 
plataformas flotantes en 
profundidades que varían 
entre os 100 e o 200 m. 
*A voltaxe da enerxía 
producida por cada 
agrupación de aeroxeradores 
elevaríase a 220  kV nunha 
subestación elevadora 
mariña que evacuararía a 
enerxía a terra a través de 
dous cables de exportación. 
*A conexión con Rede 
Eléctrica de España (REE) 
prevén realizarse ou ben na 
subestación da rede de 
transporte de Xove, a cal 
require construír unha nova 
subestación en terra para 
elevar a voltaxe de 220  kV a 

O inventario ambiental só se refire ás instalacions do parque en terra, é dicir, 
subestación de Sabón e subestación de Xove. Non se determina por tanto o 
inventario ambiental mariño. 
Destacan as Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) do Espazo Mariño 
de Punta de  Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, que cobre a 
totalidade do litoral entre as localidades de Cariño e San  Ciprián; e o Espazo 
Mariño da Costa de Ferrolterra-Valdoviño, que cobre desde esta última 
localidade homónima ata Ferrol. 
A localización do parque (incluíndo os cables do transporte de electricidade 
ata a estación terrestre) sería adxacente a un amplo abanico de zonas 
protexidas. 
Neste contexto, requírese a análise exhaustiva dos potenciais danos  
ecosistémicos a gran escala –máis aló da zona ocupada polos aeroxeradores– 
nestas áreas ecoloxicamente fráxiles. 
Ademais, os fenómenos meteorolóxicos extremos relacionados co cambio 
climático poden deteriorar as instalacións e comportar perigos adicionais 
para o medio natural a máis longo prazo. Tampouco hai que esquecer o 
crecente risco de accidentes (colisións de barcos coas turbinas, risco de lume 
nas turbinas, etc.) que poden conlevar graves danos para as persoas e o 
medio ambiente lindeiro. 
Débense avaliar os impactos do parque eólico e das infraestruturas 
asociadas, e o seu rol no mix enerxético local, autonómico e estatal. E todas 
as avaliacións e análises deben ser accesibles publicamente e  trazables 
respecto a as súas fontes de financiamento. 
Prexuizos significativos para os ecosistemas mariños 
Os parques eólicos mariños conlevan o risco de colisión de aves, mamíferos e 
tartarugas mariñas coas instalacións. 
Estas infraestruturas tamén supoñen outros problemas ambientais como os 
seguintes: 
*Contaminación acústica (causada por turbinas e a montaxe de estruturas) 
para os mamíferos e outros animais mariños. 
*Contaminación por metais pesados procedentes dos  ánodos de sacrificio 
que se utiliza para protexer contra a corrosión as estruturas metálicas 
enterradas ou mergulladas (magnesio, aluminio e zinc…). 
*Dano dos fondos mariños polas áncoras e o tendido e despregamento de 
cables. 

As principais 
densidades pesqueiras 
localízanse na ría de 
Ferrol. 
Destaca a pesca  
peláxica, en áreas a 
máis de 30 km da costa, 
entre os 200 e 500  m 
de profundidade, cunha 
actividade menor en 
augas intermedias. 
Existen, así mesmo, 
varios caladoiros ao 
longo da costa, 
destinados á 
explotación acuícola. 
*A empresa recoñece 
afeccións ao medio 
natural. 
*A empresa recoñece a 
relevancia do sector 
pesqueiro galego,  a 
afección do proxecto 
aos caladoiros e áreas 
de pesca existentes e a 
imposibilidade de evitar 
a afección. 
*A empresa recoñece o 
impacto paisaxístico e a 
imposibilidade de 
eliminalo. 
“El emplazamiento se 
sitúa fuera de las 
principales áreas 
naturales protegidas 
presentes en la zona de 



400  kV, ou ben na 
subestación da rede de 
transporte de Sabón, a cal 
permitiría conexión directa 
xa que a subestación de 
Sabón é de 220  Kv. 
*Cables de exportación que  
evacuan a enerxía a terra a 
220  kV. Estes cables teñen 
unha lonxitude variable 
atendendo ao momento de  
aterraxe considerado, e van 
protexidos nas zonas 
requiridas ata que chegan á 
arqueta de conexión. A 
transición marítimo-terrestre 
pódese realizar a través da 
escavación dunha gabia ou 
dunha perforación horizontal 
dirixida. 

terrestre, consistirá nunha 
liña en 220 kV para a 
interconexión do parque 
mariño coas subestacións da 
rede de transporte 
consideradas. En función do 
resultado da análise de 
potenciais impactos do 
trazado sobre o medio 
terrestre, determinarase se a 
liña de alta tensión discorre 
en aéreo ou ben mediante 
condución subterránea (con 
ou sen estrutura de galería). 
* Unha subestación 
elevadora en terra na que se 
elevará a tensión desde os 
220  kV de ata os 400  kV de 
tensión de exportación. Dita 

*Destrución ou modificación dos hábitats e a súa biodiversidade. 
*Efectos daniños dos campos electromagnéticos dos cables sobre os peixes e 
outros recursos pesqueiros. 
Impacto acústico severo  
A contaminación acústica interfere na vida cotiá dos animais mariños de dúas 
formas. En primeiro lugar, o ruído ten un impacto directo na súa saúde, xa 
que pode provocarlles xordeira parcial ou total. Un segundo impacto é a 
contaminación crónica, que se compara coa capa permanente de gases que 
se instala sobre as cidades e causa afeccións respiratorias aos seus 
habitantes. Un problema, en suma, que sen resultar letal, prexudica o modo 
de vida cotián destes animais. 
Os mamíferos mariños dependen dos sinais acústicos para un gran número 
de accións, como a comunicación, a orientación, a alimentación e as relacións 
con outros animais da especie. Por iso, a interrupción dos sinais lévalles a  
desorientarse, co que podería estar relacionado co fenómeno das baleas 
varadas.  
Afección severa para os cetáceos 
Ao ser os cetáceos os depredadores máximos da cadea alimenticia, calquera 
problema que afecte á súa supervivencia ten efectos sobre o resto, advirte o 
investigador. 
Estímase que existen unhas 80 especies de cetáceos, mamíferos mariños que 
comprenden desde os golfiños a  orcas, pasando por baleas e cachalotes, 
entre outros moitos. 
Cada vez  hai  máis cetáceos  na costa  galega consecuencia dos efectos do 
cambio climático. Os cetáceos utilizan os  sinais acústicos  na  súa vida diaria.  
Alguén  pensou como  lles  vai afectar ou ruído dá eólica  offshore dous 
parques San  Brandán e San Cibrao, que Iberdrola  esqueceu citar nos 
documentos de inicio?  
*Redución dá  poboación. A contaminación acústica poden provocar un 
recorte de ata un 50% dá  cantidade de cetáceos que viven  nunha zona 
concreta. 
*Cambio de  roteiros. Ou  ruído  interfere os  sinais acústicos que se envían 
estes  animais, polo que se desvían dos  roteiros migratorios. 
*Dános físicos. A exposición continua a  unha  fonte sonora pode provocar  
xordeira parcial  ou total  aos  animais. 
Afección severa e incompatible coa Rede Natura 2000. 
ZEC “Costa da Morte (ES1110005)” 
Outras figuras de protección 

 Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.” Costa da Morte”, de 11.809 ha e 
“Costa da Morte (Norte)” de 7.962 ha. 

 Zona de Especial Protección para as Aves ZEPA ES0000176 "Costa da Morte 

estudio. El tendido de 
los cables submarinos y 
los de conexión 
marítimo-terrestre se 
realiza de forma que su 
afección en el medio 
natural sea la mínima 
posible”. 
“La actividad pesquera 
en la costa gallega es 
uno de los factores más 
importantes a tener en 
cuenta, ya que de ella 
depende gran parte de 
la actividad económica 
de la comunidad 
autónoma. Por ello, se 
debe minimizar al 
máximo la afección 
sobre caladeros y áreas 
de pesca existentes en 
la zona, aunque no sea 
posible evitarlo en su 
totalidad”. 
 
*As instalacións de 
acuicultura 
concéntranse na ría de 
Betanzos e na ría de 
Ares.  
Toda a zona afectada, 
desde a costa ata unha 
liña situada unhas 14 
millas mar dentro, está 
clasificada como zona 
potencial condicionada 
para a acuicultura. 
*Enerxías renovables  
No ámbito de estudo 
non existen áreas 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/Zepa_0003.html


saída en alta tensión 
conducirase ata a 
subestación de Xove, 
propiedade de REE. No caso 
de que a conexión con REE 
prodúzase en Sabón, non 
será necesario a subestación 
elevadora. 
O parque eólico mariño San  
Brandán estaría situado en 
profundidades que oscilan 
entre os 100 e os 200  m, a 
estas profundidades as 
estruturas flotantes 
posiciónanse, segundo a 
empresa, como as máis 
atractivas desde o punto de 
vista económico e técnico. 
a) Lonxitude da torre duns 
125  m 
b) Altura de  buxeiro duns 
138  m sobre o nivel do mar 
c) Altura total duns 253  m 
sobre o nivel do mar. 
d) Altura mínima de 
operación da pa sobre a 
plataforma será de 10 m. 
ZONA ARTEIXO (SE SABÓN) - 
Estación meteorolóxica Punta 
Langosteira 
ZONA XOVE (SE XOVE) - 
Estación meteorolóxica 
Penedo  do Galo 
 

 
Indica a mercantil promotora 
que a evacuación da enerxía 
expúxose de forma 
preliminar aos  nodos da 
rede de transporte de alta 

(Norte)", 7.962 ha. 

A área se correspondese parcialmente coa IBA 004 Costa da Morte (Norte), incluida 

no inventario de SEO/BirdLife (1998). 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1150  Lagoas costeiras 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1310   
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 
ou areentas 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130  Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 

2150  Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 

2190   Depresións intradunales húmidas 

2230   Dunas con céspedes do Malcolmietalia 

2260   Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea 
uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e 
de Callitricho-Batrachion 

4020  Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6420   Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos 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 

7210  Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae 

7220  Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

8330   Furnas mariñas 

91D0  Turbeiras boscosas 

dedicadas á obtención 
de enerxía eólica nin  
undimotriz.  
 
*Destácase a presenza 
das infraestruturas da 
Zona Experimental de 
Enerxías Mariñas 
Galega, situada ao 
norte de Punta 
Langosteira. 
 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/Zepa_0003.html


tensión, Xove ou Sabón, os 
máis próximos ao parque 
mariño. 
Existe un  nodo da liña de 
400  kV na subestación de 
Xove, e un da liña de 220  kV 
na de Sabón. A última 
capacidade coñecidas é de 
400-420  MW en Sabón, 
mentres que a  subestacion 
eléctrica de Xove non ten 
dispoñibilidade. É necesario 
mencionar que estes datos 
proveñen de boletíns 
obsoletos da REE, polo que 
se deberán tomar como 
valores indicativos. 
Actualmente o método de 
cálculo das capacidades 
nodais está a ser modificado 
e non se dispón desa 
información. 

 
O Parque Mariño Eólico San  
Brandán está situado en 
zonas intermedias en 
profundidades que varían 
entre os 100 e o 200 m. No 
seu maior parte o leito 
mariño está formado por 
areas, aínda que tamén 
existen  afloramientos 
rochosos. 
A subestación é o elemento 
do parque eólico mariño 
onde se reúne a electricidade 
xerada por todos os 
aeroxeradores e, por medio 
de transformadores, elévase 
a un maior nivel de tensión. 

91E0  
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

  

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus cyclamineus Coenagrion mercuriale Alosa alosa 

Omphalodes littoralis Elona quimperiana Alosa fallax 

Rumex rupestris Geomalacus maculosus Petromyzon marinus 

Sphagnum pylaisii Lucanus cervus   
  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Caretta caretta Galemys pyrenaicus 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Myotis myotis 

Lacerta schreiberi Phocoena phocoena 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  Tursiops truncatus 

  

ZEC “Costa dá Mariña Occidental (ES1120017)” 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección para as Aves: ZEPA ES0000372 "Costa da Mariña 
Occidental", 2.169 ha. 

 Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Costa da Mariña occidental” de 
491 ha e 2.169 ha. 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130  Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 

2190   Depresións intradunales húmidas 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e 
de Callitricho-Batrachion 

4020  Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

4040  Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans 

5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/Zepa_0002.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/Zepa_0002.html


Isto é necesario para permitir 
o transporte de corrente 
eléctrica coas mínimas 
perdas posibles ao longo da 
lonxitude do cable de 
exportación, ao mesmo 
tempo que permite tamén 
reducir a súa sección. A 
subestación mariña consiste 
nunha superestrutura 
comunmente designada 
como “ topside” a cal vai 
instalada sobre unha  
subestructura fixa montada 
no leito mariño sobre pilotes. 
Debido ás profundidades 
existentes considéranse  
jackets para a cimentación. 
 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

7220  Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8330   Furnas mariñas 

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 

  

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 
Flora Invertebrados Peixes 

  Lucanus cervus   
  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Lutra lutra 

Discoglossus galganoi Myotis myotis 

Lacerta monticola Rhinolophus ferrumequinum 

Lacerta schreiberi Rhinolophus hipposideros 

 

Costa Ártabra 
Código da ZEC ES1110002 

Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004,, pola que 

se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica 

atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se 

declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de 

Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014. 
Concellos 

Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Narón, Ferrol, Mugardos, Ares. 
Superficie 

7.546 ha. 
Situación 

Tramo costeiro do norte da provincia da Coruña, correspondente á comarca de Ferrol 

e unha parte da de Ortegal. Localidades de referencia: Ferrol, Valdoviño, Cedeira, 

Cariño. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección para as Aves: ZEPA ES0000258 “Costa de Ferrolterra-
Valdoviño”, 4.266 ha). 

 Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Costa Ártabra” de 7.546 ha e 
”Costa de Ferrolterra-Valdoviño” de 4.266 ha. 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/zepa_0007.html
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/zepa_0007.html


 Humidal Protexido “Lagoa e areal de Valdoviño”; de 485 ha). 

 Humidal Ramsar “Lagoa e areal de Valdoviño, 7ES025; 485 ha). 

A área correspóndese parcialmente coa IBA 005 Costa de Ferrolterra-Valdoviño e a 

IBA 006 Punta Candieira-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, incluídas no inventario de 

SEO/BirdLife (1998). 

 
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 
1110   Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

1130   Esteiros 

1140   Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar 

1150  Lagoas costeiras 
1160   Grandes calas e baías pouco profundas 

1170   Arrecifes 

1210   Vexetación anual sobre argazos 

1220   Vexetación perenne de coídos 

1230   Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

1310   
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 
ou areentas 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae) 

2110   Dunas móbiles embrionarias 

2120   Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 

2130  Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 
2150  Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 
2190   Depresións intradunales húmidas 

2230   Dunas con céspedes do Malcolmietalia 

2260   Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea 
uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3150   Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e 
de Callitricho-Batrachion 

4020  Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
4030   Queirogais secos europeos 

4040  Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans 
5230  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 
6220  Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-
limosos(Molinion caeruleae) 

6420   Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Humedais_protexidos/seccion.html&std=Lagoa_areal_Valdovinho.html


6430   Megaforbios eutrofos hidrófilos 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 
7120   Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural 

7130  Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 
7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

7210  Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae 
7220  Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
7230   Turbeiras baixas alcalinas 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

8330   Furnas mariñas 

9180  Bosques de encostas, 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 

  

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

 
Flora Invertebrados Peixes 

Centaurea borjae Coenagrion mercuriale Alosa alosa 
Culcita macrocarpa Elona quimperiana Alosa fallax 
Festuca brigantina Euphydryas aurinia   
Narcissus asturiensis Geomalacus maculosus   
Omphalodes littoralis Lucanus cervus   
Rumex rupestris     
Sphagnum pylaisii     
Trichomanes speciosum     
Woodwardia radicans     

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 
Caretta caretta Galemys pyrenaicus 
Chelonia mydas Halichoerus grypus 
Chioglossa lusitanica Lutra lutra 
Discoglossus galganoi Myotis myotis 
Lacerta monticola Rhinolophus ferrumequinum 
Lacerta schreiberi Rhinolophus hipposideros 

  



Afección a Reservas da Biosfera  
ZONA ARTEIXO (SE SABÓN)  
A totalidade da área afectada queda incluída dentro da Reserva da Biosfera 
“Mariñas coruñesas e Terras  do Mandeo”. Esta Reserva da Biosfera foi 
declarada como tal no ano 2013, está localizada no ámbito do litoral 
cántabro-atlántico de Galicia, comprende unha superficie de 113.969,7 ha 
terrestres e 2.754,8 ha mariñas. Conta con 49 hábitats de interese 
comunitario, 12 deles clasificados como prioritarios. 
Outras figuras de protección que posúe son as seguintes:  
• Zonas Especiais de Conservación ( ZEC) “Encoro de Abegondo- Cecebre”, de 
529 ha, “Costa da Morte”, de 11.809 ha, “Betanzos- Mandeo”, de 1.020 ha e 
“Costa de  Dexo”, de 347 ha;  
• Monumento Natural “Costa de  Dexo” de 267 ha,  
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais “Encoro de Abegondo- 
Cecebre” de 493 ha, “Costa da Morte” de 11.809 ha, “Betanzos- Mandeo” de 
1.020 ha e “Costa de  Dexo” de 347 ha.  
Prexuizos significativos e incompatibles coa recuperación e conservación da 
Píllara das dunas. 
Na zona de afección do proxecto pódense identificar unhas pequenas zonas 
incluídas dentro da área potencial, segundo o establecido no Plan de 
Recuperación da  Píllara dás dunas (Charadrius  alexandrinus  L.) en Galicia 
aprobado mediante Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro. 
A zona de cría máis próxima á SE de Xove é Valdoviño, situada en liña recta a 
54 km; mentres que a zona de cría máis próxima á SE de Sabón constitúea a 
praia de Baldaio, situado a 14 km en liña recta.  
Prexuizos significativos e incompatibles coa conservación e recuperación da  
Escribenta dás  Canaveiras ( Escribano palustre)  
A zona de afección do proxecto atópase dentro da área potencial, segundo o 
establecido no Plan Recuperación da  subespecie lusitana da  Escribenta dás  
canaveiras (Emberiza  schoeniclus  L.  subsp.  Lusitánica  Steinbacher) en 
Galicia, aprobado mediante Decreto 75/2013, do 10 de maio. 
Entre as ameazas atópanse as accións de drenaxe e os movementos de terra. 
A zona de cría máis próxima á SE de Xove é Valdoviño, situada en liña recta a 
54 km; do mesmo xeito que no caso do Chorlitejo  patinegro.  
Área importante para a conservación das aves  
O Programa de Conservación das Áreas Importantes para as Aves de  BirdLife 
(Important  Bird Areas, IBA) é unha contribución ao establecemento de 
estratexias de conservación, utilizando ás aves como indicadores das áreas 
con maior riqueza natural. Aínda que non se trata dunha figura de protección 
oficial, téñense en conta por parte das administracións á hora de designar 



novos espazos, como é o caso da  ZEPA Espazo mariño Punta  Candelaria-ría 
de Ortigueira-Estaca de Bares.  
Actualmente existen 391 IBAS identificadas na Península Ibérica entre as que 
se atopan, IBA 004 Costa da Morte, na zona de Arteixo e IBA 006 Punta  
Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares na zona de Xove. O humidal de 
Barrañán está situado a 5 km en liña recta. 
ZONA ARTEIXO (SE SABÓN)  
Como se comentou anteriormente, na zona atópase a IBA 004 Costa da 
Morte. A parte terrestre desta IBA está formada por unha franxa costeira de 
77 km de lonxitude, ao noroeste da provincia da Coruña na comarca de 
Bergantiños e inclúe a ría de Corme-Laxe. Neste espazo existen cantís (50  m 
de altura media), illas e illotes, praias de seixos e area con sistemas dunares 
de relevancia, tras os que nalgunhas aparecen lagoas litorais, esteiros e zonas 
palustres. Doutra banda, a parte mariña desta IBA, ocupa a maior parte da 
plataforma continental fronte á Costa da Morte. Co seu 3.500 km2 é a 
segunda IBA mariña en extensión. O seu límite costeiro esténdese desde a 
punta das Ondas (Caión) ata Cabo  Touriñan, onde se aparta da liña litoral e 
segue dirección sur ata a altura de Muros. O seu límite exterior coincide a 
grandes liñas co bordo de plataforma-noiro, superando os 600  m de 
profundidade nalgúns puntos. Esta zona leva asociados os seguintes 
elementos de valor:  
Esta zona presenta unha elevada produtividade biolóxica, principalmente 
entre maio e setembro, época na que o réxime de ventos ( 
predominantemente do norte) provoca fenómenos de  afloramiento de 
augas profundas. Estes  afloramientos acentúanse pola confluencia de dúas 
importantes correntes de ámbito atlántico, a  subpolar e a  subtropical.  
ZONA XOVE (SE XOVE)  
IBA 006 correspóndese co tramo costeiro no extremo norte da provincia da 
Coruña, dun 60 km. de lonxitude que inclúe o Cabo Ortegal, Estaca de Bares e 
a ría de Ortigueira. En terra, ademais da inclusión en IBA da illa de  Coelleira, 
atópanse cantís costeiros de gran altura (máis de 100  m), destacando  Vixía 
de Herbeira-Punta  do Limo que alcanza os 613  m, sendo un dos máis altos 
de Europa. Existen así mesmo praias  arenosas, algunha con sistemas dunares 
de interese e algunhas illas e illotes rochosos, como o conxunto de Vos  
Aguillóns, fronte a Cabo Ortegal.  
A parte mariña é un importante corredor migratorio (corredor marítimo de 
Estaca de Bares) utilizado cada ano por máis dun millón de aves durante a 
migración  postnupcial. Esténdese 13 km cara ao norte de Estaca de Bares e 
alcanza unha profundidade máxima de case 150 m. 
Doutra banda, a ría de Ortigueira e  Ladrido (1.400 ha) é un esteiro fluvial con 



amplas superficies de  limos  intermareales, sendo unha das marismas máis 
extensas do noroeste de España. Tamén se presentan  carrizais en Esteiro 
(proximidades de Estaca de Bares).  
A parte mariña da IBA está asociada ao corredor migratorio marítimo de 
Estaca de Bares. 
Prexuizos significativos na paisaxe e as costas 
Doutra banda, a diferenza dos mares nórdicos, en moitas zonas do litoral 
galego a paisaxe é un elemento crave de identificación e vínculo tanto para a 
poboación local como para os millóns de turistas que visitan as nosas costas a 
fin de obter os beneficios que nos propicia o medio mariño. 
O contacto co mar é saudable, permite a realización de actividades 
recreativas, e constitúe patrimonio natural e cultural. Por este motivo o 
impacto dos  megaparques eólicos mariños en zonas como a escollida pola 
mercantil promotora é preocupante. 
Tampoco pode ignorarse que se requirirá o despregamento de grandes 
infraestruturas para a ensamblaxe, construción e mantemento dos grandes 
parques eólicos, coa consecuente industrialización dos portos e a costa 
adxacente. É máis, estes grandes parques eólicos poden conlevar no futuro a 
creación de plantas de produción de hidróxeno para almacenar a enerxía 
eólica producida. Esta industrialización da costa constitúe unha presión 
adicional sobre o medio litoral e mariño. 
Municipios especialmente afectados: Burela, San Cibrao, Xove, Viveiro, O 
Vicedo, O Porto de Bares, Espasante, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, 
Ferrol, Sada, Coruña, Arteixo e Malpica de Bergantiños. De todos estes 
núcleos de poboación, as infraestruturas serán máis visibles desde Burela, 
Espasante, Valdoviño, Arteixo e Malpica de Bergantiños.  
Afección a Miradoiros. 
Na conca considerada identificáronse 51 miradoiros. 
Visibilidade do parque eólico desde Camiño de Santiago  
Indica a mercantil promotora que: “Non será visible o parque eólico desde 
ningún tramo do Camiño de Santiago”. É evidente que ignora a existencia das 
rutas marítimas xacobeas. O denominado Camiño Inglés é unha das rutas 
marítimas xacobeas que se utilizaba na Europa medieval para alcanzar 
Compostela. Peregrinos procedentes dos países escandinavos, os Países 
Baixos, o norte de Francia e principalmente de Inglaterra, Irlanda e Escocia 
chegaban por barco ao norte de España entrando en Galicia polos portos de 
Ribadeo, Viveiro, Ferrol ou A Coruña. Estes dous últimos portos, situados nun 
amplo golfo que os romanos denominaron Portus Magnum Artabrorum, 
consolidáronse tradicionalmente como os puntos de partida das dúas 
alternativas do Camiño Inglés. Os navegantes chegaban a porto guiados polo 



feixe de luz da Torre de Hércules, faro romano declarado Patrimonio da 
Humanidade no ano 2009. 
Unha vez en terra, ambas as dúas alternativas conflúen na parroquia de 
Bruma, pertencente ao municipio de Mesía, e chegan a Compostela despois 
de cruzar terras de Cambre, Carral, Mesón do Vento, Ordes e Oroso entre 
outras. 
Distancia a vivendas/núcleos de poboación  
Os trazados de cada unha das alternativas discorren en todo momento 
mantendo unha distancia de seguridade de 2,5  m a cada lado da gabia de 5  
m de ancho, respecto a as vivendas existentes, no caso as propostas de traza 
soterrada. En relación ás propostas de traza aérea, mantense unha distancia 
de seguridade de 5  m a cada lado do trazado, considerando unha servidume 
de voo de 15 m. Sen embargo, a mercantil promotora on indica que núcleos 
de poboación son os afectados nin avalía os impactos para a saúde o 
benestar das familias que viven e residen neles. Cómpre ter en conta que 
segundo o Convenio europeo da Paisaxe os obxectivos de calidade 
paisaxística determínaos a Administración en base ás aspiracións da 
cidadanía (e non por tanto en base ás aspiracións da mercantil promotora). 
Lugares de Interese Xeolóxico  
ZONA ARTEIXO (SE SABÓN)  
Na zona de Arteixo localízanse os seguintes lugares de interese:  
LIG  GM009: Zona de  cizalla e  pliegues na Serie de Ordes, en Punta 
Langosteira  
Localízase ao nordés da subestación de Sabón.  
ZONA XOVE (SE XOVE)  
Na zona de Xove localízanse os seguintes lugares de interese:  
LIG A O005: Rocas  metasedimentarias da Praia de Esteiro.  
Localízase na costa ao oeste da subestación. Na marxe dereita da praia de 
Esteiro obsérvase a presenza dunha gran variedade de rocas  
metasedimentarias  silíceas e  carbonatadas orixinadas por un intenso  
metamorfismo durante o  Cámbrico- Proterozoico. O outro gran grupo de 
rocas son as  magmáticas, constituídas por granitos,  granodioritas,  
pegmatitas e rocas  ultramáficas, xeradas durante o  Carbonífero- Pérmico. O 
feito de que se atopen nun mesmo lugar fai da praia de Esteiro un  
afloramiento excepcional.  
LIG A O007: Xacementos de  caolín “Tipo  Paraños”  
Localízase na costa ao sueste da subestación.  
LIG A O008: Formas e estruturas de  meteorización no granito de Punta  
Morás. 
LIG A O009: Conxunto de  tómbolos  ramificados de San Cibrao  



Localízase no cabo de San Cibrao. Os  afloramientos costeiros do macizo de 
San Cibrao xunto coa dinámica litoral desta zona provocan a acumulación de 
areas en forma de  tómbolos, unindo as illas e illotes co continente. Ademais, 
existen outras dúas manifestacións  plutónicas de menos tamaño que tamén 
se atopan unidos mediante  tómbolos de menos tamaño, un dos cales queda 
mergullado en mareas vivas. Recoñécense na zona cordóns durante, así 
como dunas fósiles na parte este de a “illa”, así como un roteiro que percorre 
as áreas de cantería histórica. 

 

O proxecto non se xustifica. Antes de afondar na eólica mariña debéranse potenciar outras alternativas como é a repotenciación dos parques eólicos xa existentes e fomentar as 

iniciativas de autoconsumo privado e comunitario. A suposta xeración de emprego non xustifica a eólica mariña. Non se pode pretender avanzar na descarbonización cando se utiliza 

a Galicia como territorio de sacrificio da eólica terrestre e mariña e cando hai unha manchea de macro proxectos que deixan a moreas de aldeas sen horizontes e contribuen ao 

despoboamento do rural galego. Por outra banda, cando a mercantil promotora fala da descarbonización está a obviar que o monte galego é un factor clave da descarbonización da 

economía, cumpre cos obxectivos de Quioto e contribue a mitigar o cambio climático tal e como indica a exposición de motivos da Lei 7/2012 de 28 de xuño de Montes de Galicia. 

Galicia non pode continuar a ser o territorio de sacrificio da enerxía eólica, polo tanto, este parque eólico mariño flotante debe ser rexeitado. En base ao principio de solidaridade 

territorial, cómpre que outras comunidades autónomas contribuan na mesma proporción á descarbonización da economía. En este aspecto, cabe mencionar que la Comunidad 

gallega se adelantó a la UE cumpliendo en el 2018 el objetivo de consumo de renovables fijado para 2030 en un 32%.  

Indica a empresa que as áreas en estudo para o proxecto Life –Intemares, non son excluintes para o desarrollo do parque mariño. Agora ben, cómpre recalcar que estas están en fase 

de estudo, polo que tampouco son concluíntes e polo principio precautorio o proxecto debe ser rexeitado. 

O proxecto  LIFE+  INDEMARES é unha das maiores iniciativas europeas para o coñecemento e a conservación do medio mariño. Desenvólvese entre 2009 e 2014 cun orzamento de 

15,4 millóns de euros, cofinanciado pola Comisión Europea nun 50% a través do programa  LIFE. 

Coordinado pola Fundación Biodiversidade conta coa participación do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, como administración competente da Rede 

Natura 2000 mariña;  o Instituto Español de Oceanografía (IEO) e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), como principais institucións de investigación mariña do país, 

así como  ALNITAK, a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA),  OCEANA, a Sociedade para o Estudo dos Cetáceos no Arquipélago Canario ( SECAC), SÉ/ BirdLife 

e WWF España, principais organizacións ecoloxistas do país. 

Desde a súa formulación inicial, INDEMARES aborda 4 obxectivos principais: 

a) Completar a identificación da Rede Natura 2000 mariña en España. 

b) Promover a participación de todas as partes implicadas na investigación, conservación e xestión do mar e os seus recursos e facer partícipes do proxecto aos usuarios do mar. 

c) Dispoñer dunhas directrices de xestión e seguimento para os lugares propostos. 

d) Sensibilizar á poboación sobre a importancia da conservación e uso sostible da biodiversidade mariña. 



Polo tanto, non resulta ambientalmente viable nin seguro autorizar un macro parque mariño destas características sen ter completamente identificada a Rede Natura 2000 mariña en 

España, sen participación da poboación na xestión desta e sen dispor dunhas directrices de seguimento para estes lugares. 

Ademais polo de agora non se acadou o obxectivo do Convenio de Diversidade Biolóxica, que fixa nun 10% a porcentaxe de protección de rexións mariñas, xa que por agora o 

incremento reflictivo vai desde o o 1% ao 8%. 

O contido do documento inicial inclúese no artigo 34, apartado 2, incorporando as modificacións introducidas pola Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 21/2013, 

do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que 

se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro (BOE núm. 294 de 06/12/18), (epígrafe 13 do seu artigo único, de modificacións no apartado 2 

do artigo 34 da Lei 21/2013):  

2. Para iso, o promotor presentará ante o órgano substantivo unha solicitude de determinación do alcance do estudo de impacto ambiental, acompañada do documento inicial do 

proxecto, que conterá, como mínimo, a seguinte información:  

a) A definición e as características específicas do proxecto, incluída a súa localización, viabilidade técnica e o seu probable impacto sobre o medio ambiente, así como unha análise 

preliminar dos efectos previsibles sobre os factores ambientais derivados da vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes.  

b) As principais alternativas que se consideran e unha análise dos potenciais impactos de cada unha delas.  

c) Un diagnóstico territorial e do medio ambiente afectado polo proxecto. 

Pois ben, no presente caso non se entende o feito da elección da localización do parque eólico mariño flotante. Por que esa localización e non outra? A empresa non xustifica a 

elección da localización elexida nin valora outras alternativas. De feito a propia empresa promtora indica que: “Tal como indicouse anteriormente, as alternativas consideradas 

afectan principalmente os corredores dos cables de evacuación.  A disposición dos aeroxeradores e os seus sistemas de interconexión e ancoraxe no parque eólico son comúns a todas 

as alternativas, así como a superficie ocupada polos mesmos, de 109 km2”. Polo tanto, a promotora non está a cumprir coa Lei 21/2013, de avaliación ambiental. 

Hai que ter en conta ao respecto que no BOE nº 53, de 2 de marzo de 2019 publicouse o Anuncio da Demarcación de Costas de Galicia de información pública sobre a solicitude de 

concesión para a ocupación de dominio  públicomarítimo-terrestre en Punta Langosteira, con destino a  zonaexperimental de aproveitamento das enerxías mariñas en Galicia, T.M. 

Arteixo (A Coruña) (número de referencia:  CNC02/19/15/0001  e C.21/12- C). Na memoria descritiva indícase: 

“1.2 OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El objetivo de disponer de un área de ensayo para las energías del mar en la costa gallega es proporcionar una localización para el anclaje temporal y el despliegue 
de dispositivos que aprovechen dichas energías para probar y validar su rendimiento como generadores de electricidad y su resistencia en condiciones reales de 
operación en mar abierto. 
Dado que en la actualidad existen ensayos en marcha, y se prevén nuevos proyectos a corto y medio plazo, se considera imprescindible poder prorrogar el permiso 
de uso de la zona experimental ahora autorizada. 
La localización escogida ofrece unas condiciones óptimas tanto de oleaje y viento como para facilitar las tareas de instalación y mantenimiento de los dispositivos, tal 
y como se explicaba en la memoria presentada en 2014 para la autorización de ocupación temporal en vigor. 



Se trata de una infraestructura oceánica de investigación, demostración y operación de convertidores de energías del mar en condiciones reales de aguas abiertas 
que permite a promotores y tecnólogos testar sus dispositivos y validar diseños, componentes y materiales, así como verificar la viabilidad técnica y económica de los 
mismos. 
Como a día de hoy sigue sin haber consenso sobre cuáles de las tecnologías desarrolladas son las óptimas para el aprovechamiento de las energías marinas, contar 
con un área de ensayo es imprescindible para validar los dispositivos, ya que su diseño está fuertemente ligado con las características del entorno en que se vaya a 
utilizar. 
El ensayo de los dispositivos para su puesta a punto es el paso previo para la introducción de los captadores desarrollados en el mercado. Por tanto, el área de 
ensayo está a disposición de empresas y centros tecnológicos o de investigación para la instalación de captadores de energías del mar. Una vez colocados en la 
zona, se deberán evaluar las posibles afecciones a las condiciones de partida del área de ensayo para minimizarlas. 
A continuación se muestra el plano de la planta, ubicación y superficie ocupada de dominio público marítimo-terrestre de la zona experimental temporalmente 
autorizada…”. 

 

A mercantil promotora non xustifica: 

1.- A localización elexida: por que esa e non outra, tendo en conta que xa existe un área experimental promovida polo Inega e a Xunta de Galicia. 



2.- Descoñécense os resultados dos estudos realizados nesta área experimental que garantan a utilización dos dispositivos e tecnoloxías en mar aberto coa máxima optimización do 

recurso eólico e a mínima afección aos recursos mariños. 

3.- A día de hoxe segue sen haber consenso sobre cales das tecnoloxías desenvolvidas son as óptimas para o aproveitamento das enerxías mariñas. 

Indica o documento citado: 

“2.1 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Durante el proyecto europeo EnergyMare (Espacio Atlántico 2007-2014, 3ª Convocatoria) se elaboró el Estudio de alternativas para la localización de un área 
experimental para el aprovechamiento de energías marinas en el litoral de la Comunidad Autónoma de Galicia. En él se realizó la caracterización de la costa gallega 
para definir posibles zonas de emplazamiento para ensayo de dispositivos que aprovechen las energías renovables marinas, lo que para localizar las ubicaciones más 
idóneas para posibles áreas experimentales. El estudio realizado incluye análisis de la viabilidad técnica, ambiental y económica de las posibles localizaciones. 
Se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes condicionantes: 

 Biodiversidad y áreas protegidas. 

 Recursos y actividades pesqueras. 

 Afección morfo-dinámica a playas. 

 Patrimonio cultural. 

 Seguridad ambiental. 

 Afección al paisaje. 

En especial, se evaluó la afección a elementos ambientales (LIC, ZEPA, zonas de baño, etc.) para excluir emplazamientos que interfirieran con elementos protegidos 
y playas. 
La mencionada caracterización de la costa gallega y la posterior evaluación de sus resultados permitieron localizar la ubicación de la zona experimental 
para el aprovechamiento de las energías del mar en Galicia temporalmente autorizada y para la que ahora se solicita ocupación”. 
 
Pola contra o Ministerio para la Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e a empresa Iberdrola non realizaron caracterización algunha da costa galega aos efectos da instalación de 

parques mariños flotantes para a escolla da localización máis idónea, e polo tanto, tampouco existiu unha avaliación dos resultados derivados desta. 

Existe unha opacidade tremenda en relación á planificación eólica do Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico en Galicia. É moi estraña toda a tramitación deste 

parque eólico mariño flotante, porque segundo o  Real Decreto 1028/2007, do 20 de xullo, polo que se establece o procedemento administrativo para a tramitación das solicitudes de 

autorización de instalacións de xeración eléctrica no mar territorial, tería que existir previamente unha solicitude de reserva de zona presentada  pola empresa promotora con todo o  

contido que  esixe o artigo 8 do Real Decreto 1028/2007, do 20 de xullo e o correspondente estudo de impacto ambiental do proxecto de investigación da área eólica mariña 

solicitada e un procedemento de concorrencia,  ademáis do procedemento de caracterización da área eólica mariña. 

Por outra banda o contido do Estudo estratéxico ambiental do litoral español para a instalación de parques eólicos mariños, non foi obxecto de publicación no BOE, aprobado pola 

Resolución do 30 de abril  de 2009, da  Subsecretaría, pola que se dispón a publicación da Resolución conxunta da Secretaría Xeral de Enerxía e da Secretaría Xeral do Mar, pola que 

se aproba o estudo estratéxico ambiental do litoral español para a instalación de parques eólicos mariños. 



O referido Estudo estratéxico ambiental do litoral español para a instalación de parques eólicos mariños non está actualizado a pesar do tempo transcorrido e os cambios normativos 

acaidos. 

A planificación eólica mariña en Galicia carece de licenza social, do mesmo xeito que os macro proxectos eólicos terrestres que está a impulsar actualmente o Ministerio en Galicia. 

Por outra banda, o Ministerio de Transición Ecolóxica e para o Reto Demográfico non integra nin ten en conta a planificación eólica mariña dentro do Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

Por outra banda a Avaliación ambiental estratéxica da planificación terrestre e mariña do Estado en Galicia non está adaptada á normativa vixente nin se integra nin se coordina co 

Plan Sectorial Eólico de Galicia.  

A planificación do Estado obvia a integración paisaxística da planificación eólica mariña do Estado en Galicia coa Lei da Paisaxe de Galicia, o Catálogo da Paisaxe e as Directrices da 

Paisaxe de Galicia. 

Pero o máis importante é que non ten en conta que a industria eólica mariña carece de licenza social en Galicia.  

Por tanto, instámoslle a que retire dunha vez por todas, os proxectos da eólica mariña flotante previstos para a nosa terra e realice unha aposta seria e contundente polo saneamento 

integral das rías galegas e o fomento e preservación da biodiversidade mariña, as súas augas, as súas praias e a beleza das súas costas. 

Á vista do documento de inicio do proxecto denominado “PARQUE  EOLICO MARIÑO FLOTANTE SAN  BRANDAN, CUNHA POTENCIA TOTAL DE 490  MW E A SÚA  LINEA DE  

EVACUACION A SUBESTACIÓNS EN TERRESTRES EN GALICIA”,  Código de Avaliación Ambiental: 20210169, que tramita o órgano substantivo Dirección Xeral de Política Enerxética e 

Minas do Ministerio para a Transición Ecolóxico e o Reto Demográfico e promovido pola mercantil Iberdrola Renovables Galicia, S.A.,  e ao abeiro  do Real Decreto 1028/2007, do 20 

de xullo, polo que se establece o procedemento administrativo para a tramitación das solicitudes de autorización de instalacións de xeración eléctrica no mar territorial, por medio do 

presente escrito solicítase o acceso á seguinte información ambiental: 

1.-  Solicitude de reserva de zona presentada  pola empresa promotora con todo o  contido que  esixe o artigo 8  do Real Decreto 1028/2007, do 20 de xullo, polo que se establece o 

procedemento administrativo para a tramitación das solicitudes de autorización de instalacións de xeración eléctrica no mar territorial, e o correspondente estudo de impacto 

ambiental do proxecto de investigación da área eólica mariña solicitada. 

2.- Memoria que forma parte  do  anteproxecto dá instalación de  enerxía eólica  mariña. 

3.- Acceso  á documentación  do procedemento de caracterización de área eólica  mariña. 

4.- Acceso  á documentación  do  procedemento de concorrencia. 

5.- Acceso ao Estudo estratéxico ambiental do litoral español para a instalación de parques eólicos mariños, xa que logo, o seu contido non foi obxecto de publicación no BOE, 

aprobado pola Resolución do 30 de abril de 2009, da  Subsecretaría, pola que se dispón a publicación da Resolución conxunta da Secretaría Xeral de Enerxía e da Secretaría Xeral do 

Mar, pola que se aproba o estudo estratéxico ambiental do litoral español para a instalación de parques eólicos mariños e acceso á documentación relativa á participación pública na 

elaboración deste Estudo estratéxico ambiental do litoral español ao abeiro da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación 

pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE). 



6.- Acceso á documentación relativa á planificación eólica mariña no litoral galego por parte da Administración Xeral do Estado e a súa integración co Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

7.- Acceso á documentación relativa á avaliación ambiental estratéxica da planificación eólica terrestre e mariña do Estado en Galicia, adaptada á normativa vixente e a súa 

integración co Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

8.- Acceso á documentación relativa á integración paisaxística da planificación eólica mariña do Estado en Galicia coa Lei da Paisaxe de Galicia, o Catálogo da Paisaxe e as Directrices 

da Paisaxe de Galicia. 

Xa que non se dispón de documentación nin información algunha ao respecto. 

Por outra banda, a Conferencia das Partes na Convención sobre a Conservación das Especies Migratorias de Animais Silvestres indica que existe unha necesidade de investigación en 

curso e futura sobre o ruído submarino coordinada internacionalmente (incluíndo, entre outros, sobre parques eólicos mariños e tráfico marítimo asociado), sobre especies mariñas 

incluídas na CMS e as súas presas, os seus roteiros de migración e coherencia ecolóxica, co fin de protexer adecuadamente aos cetáceos e outras especies mariñas migratorias. 

Tamen insta a garantir que as avaliacións de impacto ambiental teñan plenamente en conta os efectos das actividades sobre as especies mariñas incluídas na CMS e as súas presas, e 

a considerar un enfoque ecolóxico máis integral na fase de planificación estratéxica. 

A UNEP/CMS/Resolución 12.14 sobre dos Impactos Adversos do Ruído Antropoxénico sobre os Cetáceos e outras Especies Migratorias adoptada pola Conferencia das Partes na súa 

12ª Reunión (Manila, outubro de 2017) indica que cómpre limitar o ruído mariño antropoxénico prexudicial por medio da xestión (incluindo unha normativa, cando sexa preciso) e 

que a presente Resolución é crave neste sentido. Os Estados parte deben proceder á caracterización das fontes de ruído  antropoxénico e propagación do son para posibilitar unha 

avaliación do risco acústico posible para determinadas especies individuais en virtude das súas sensibilidades  auditivas. Como queira que España non cumpriu con esta Resolución 

nin estableciu normativa algunha ao respecto, cómpre rexeitar a eólica mariña offshore pola incertidume que esta xenera para a fauna mariña e en especial para os cetáceos.  Indica 

así: 

“Lembrando que na Resolución 9.19 e Resolución 10.241 as Partes da CMS expresaron a súa preocupación por posibles “impactos  antropoxénicos adversos do ruído mariño sobre os 

cetáceos e outras  biotas”, 

Recoñecendo que o ruído mariño  antropoxénico, segundo a súa fonte e intensidade, é unha forma de contaminación, composta de enerxía, que pode degradar o hábitat e ter efectos 

nocivos sobre a vida mariña, que van desde perturbacións da comunicación ou cohesión do grupo ata lesións e a morte, 

Conscientes de que, ao longo do século pasado, os niveis de ruído  antropoxénico nos océanos do mundo aumentaron significativamente como consecuencia de múltiples actividades 

humanas, 

Lembrando as obrigacións dos estados que son Partes da Convención das Nacións Unidas sobre Dereito do Mar (UNCLOS), de protexer e preservar o medio mariño e de cooperar a 

escala mundial e rexional en relación cos mamíferos mariños prestando especial atención ás especies altamente migratorias, incluíndo os cetáceos que figuran no Anexo I de  UNCLOS, 

Lembrando que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas na Resolución A/RES/71/257 sobre os océanos e o dereito do mar adoptada en 2016 “observa con preocupación que as ameazas 

de orixe humana tales como os refugallos mariños, colisións con barcos, ruído submarino, derrames de petróleo e redes refugadas, en conxunto poden ocasionar impactos severos na 

vida mariña, incluíndo os seus niveis  tróficos máis altos, e solicita aos países e organizacións internacionais competentes cooperar e coordinar os seus esforzos de investigación a este 



respecto co fin de reducir estes impactos e preservar a integridade de todo o ecosistema mariño á vez que respectan integramente os mandatos das organizacións internacionais 

relevantes”, 

Lembrando a Resolución 10.15 da CMS sobre un “Programa de Traballo Mundial para os Cetáceos”, a cal insta as Partes e ás non Partes a promover a integración da conservación dos 

cetáceos en todos os sectores relevantes mediante a coordinación das súas posturas nacionais entre varias convencións, acordos e outros foros internacionais, e instrúe ao Grupo de 

Traballo sobre mamíferos acuáticos do Consello Científico co fin de desenvolver consellos para o seu uso nas Avaliacións de Impacto Ambiental a nivel rexional e proporcionar apoio 

aos gobernos e órganos rexionais para avaliar e definir estándares adecuados para a contaminación acústica, ..(….)  

Teniendo en cuenta la falta de datos sobre la distribución y la migración de algunas poblaciones de especies marinas y sobre los impactos nocivos de algunas actividades humanas 

sobre las especies marinas incluidas en la CMS y sus presas, 

Consciente de que las incidencias de animales varados y la muerte de especies de cetáceos han coincidido con, y pueden deberse al, uso de sonares activos de alta intensidad y 

frecuencia media, 

Reafirmando que la dificultad de demostrar los posibles impactos negativos de las perturbaciones acústicas sobre las especies marinas incluidas en la CMS y sus presas requiere un 

enfoque cautelar en los casos en que tales impactos son probables, 

Observando el borrador de la estrategia de investigación desarrollado por la Fundación Europea para la Ciencia sobre “los efectos del ruido antropogénico sobre los mamíferos 

marinos”, que está basado en un marco de evaluación de riesgos, 

Observando el Código de Conducta para la investigación marina responsable en aguas profundas y en alta mar de OSPAR para la Zona Marina de OSPAR y del Código para los navíos 

de investigación científica marina ISOM; que estipulan que la investigación científica en el medio marino se lleve a cabo de manera ambientalmente inocua utilizando los métodos 

idóneos de estudio disponibles, 

Consciente del llamamiento a los miembros de la UICN a reconocer que, cuando existen razones para suponer que los efectos nocivos sobre la biota pueden estar causados por el ruido 

marino antropogénico, la falta de una plena certidumbre científica no debe usarse como justificación para posponer medidas que impidan o reduzcan en la mayor medida posible tales 

efectos…”. 

O DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE IMPACTOS Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA MARINA, Madrid 2012 do  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

incia con respecto á eólica mariña offshore que: 

“III.3.A CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES 

Instalación de pilotes 

El hincado de pilotes para diversas infraestructuras, tales como muelles y pantalanes, puentes, aerogeneradores, plataformas de extracción de hidrocarburos, etc, produce sonidos de 

baja frecuencia. Se desarrolla sobre todo en zonas costeras y se está haciendo más frecuente también en zonas de mar adentro, para construir parques eólicos marinos y plataformas 

de hidrocarburos. 



La instalación de pilotes utiliza frecuentemente técnicas de impacto (un martillo mecánico de gran tamaño) y también se puede realizar por vibración de los pilotes, o perforación del 

fondo marino para enterrarlos en su parte basal. Los sonidos del hincado mecánico se producen de forma omnidireccional y los niveles se encuentran normalmente en el rango de los 

185-195 dBRMS re 1 μPa @ 1 m /195-215 dBmax re 1 μPa @ 1 m, mientras que los niveles máximos pueden alcanzar hasta 260 dB re 1 μPa @ 1 m en ausencia de medidas de 

reducción de ruido. La mayor parte de la energía se encuentra en el rango de baja frecuencia 40-1000 (hasta 2000) Hz (CDoT 2001; Nedwell et al., 2003; Nedwell y Howell, 2004; 

Rodkin y Reyff, 2004). Los efectos de la instalación de pilotes para aerogeneradores han sido revisados recientemente (Madsen et al., 2006, Thomsen et al., 2006). 

Dragados 

El dragado emite durante las operaciones un sonido continuo de banda ancha, principalmente de baja frecuencia. Se usa, por ejemplo, para extraer recursos geológicos tales como 

arena y grava, mantener las rutas del tráfico marítimo o colocar oleoductos en el lecho marino (Richardson et al., 1995). Se citan niveles de emisión de banda ancha de 185 y 172 dB 

dB re 1 μPa @ 1 m (WDCS, 2003) y se registraron niveles de fuente de casi 180 dB re 1 μPa @ 1 m para las bandas de tercio de octava alrededor de los 100 Hz (Richardson et al., 1995; 

Defra, 2003) 

Explosiones 

Las explosiones se utilizan en el medio marino de forma más común de lo que se piensa, como una alternativa más rápida y barata que el uso de maquinaria pesada para romper 

sustratos duros; por ejemplo, para construcción de muelles, profundización de puertos, nivelado y perforaciones para colocar infraestructuras, desinstalación de plataformas de 

hidrocarburos tras su fase operativa, etc. Ejemplo de su uso común son las explosiones en el puerto de Algeciras, que se pueden observar en 

http://www.youtube.com/watch?v=tMxyspJgGHk. 

Los explosivos se dividen tradicionalmente en los elaborados a base de pólvora, que crean explosiones “lentas” y los de alta potencia y velocidad de explosión, como la dinamita, TNT, 

etc, que crean ondas expansivas en las que se llega muy rápidamente al pico de presión, con mayor potencial de afección a la fauna. En el agua, por ser Documento Técnico sobre 

impactos y mitigación de la contaminación acústica marina incompresible, hay poca absorción de la onda expansiva, que se transmite a mayor rango que en aire. El rango letal de una 

explosión en agua es por tanto mucho mayor que la misma masa explosiva en aire. Por ejemplo, un hombre a 5 m de una granada de mano no sufriría daños por la onda expansiva en 

aire, pero el impacto en agua sería letal. 

Cuando la onda expansiva alcanza la superficie del agua, parte de la presión se dispersa en la pluma y campana de explosión y el resto de la energía se refleja de vuelta al agua. 

Las características de las explosiones dependerán del trabajo objetivo, que determinará el tipo y cantidad de explosivo a utilizar. Respecto a la transmisión de la onda expansiva, esta 

puede viajar por el fondo marino a través de las rocas, de modo que a veces el tren de ondas del subsuelo puede transmitirse a mayor velocidad que la onda viajando por el agua. 

Funcionamiento de los parques de energía eólica marinos 

Estas estructuras son una fuente de sonido constante de baja frecuencia en el agua. El ruido que se produce al girar las aspas no penetra en el agua, por la reflexión que se produce 

por el cambio de medio. Sin embargo, las vibraciones se transmiten al pilote que sostiene a las aspas, y desde este, al agua en el que está sumergida su base. Al igual que muchas 

fuentes de ruido, los niveles de fuente operacionales de los aerogeneradores son más bajos que durante la construcción y dependen de factores distintos: el tipo de construcción, 

tamaño, condiciones ambientales (es decir, la profundidad, la topografía, la estructura de los sedimentos, hidrografía), velocidad del viento, el tamaño del parque eólico, etc. 

Actualmente se dispone de pocos datos sobre las emisiones de sonido al mar atribuibles al funcionamiento de las turbinas de viento y sus efectos sobre la vida marina. 



En el mar, hasta ahora sólo se han medido las emisiones acústicas de los aerogeneradores de una potencia de salida de entre 0,2 y 2,0 MW (Madsen et al., 2006). Sin embargo, está 

planificado construir extensos parques eólicos marinos en el Mar del Norte con turbinas de una potencia de 3,5 a 5 MW (De Buhr, 2001; Wobben, 2004). Las mediciones, usando 

como ejemplo modelo una turbina eólica marina de 0,5 MW, indicaron que el sonido bajo el agua operativo que procede de una turbina tan pequeña está sólo por encima del sonido 

ambiental en el rango de frecuencias por debajo de aproximadamente 1-2 kHz (Degn, 2002). Henriksen et al. (2003) estiman que el nivel máximo de ruido de tales operaciones sí 

estaría por encima del umbral de audición de las marsopas. Deben considerarse las posibles afecciones a peces que son capaces de detectar infrasonidos a través de la línea lateral, 

pero hasta el momento no hay estudios de impacto de este tipo. 

III.3.B IMPACTOS SOBRE LA FAUNA MARINA 

Los efectos de la onda expansiva son más fuertes en explosiones submarinas que en aire, pues en el aire la onda de choque se disipa más rápidamente y tiende a ser reflejada por la 

superficie del cuerpo, mientras que en el agua la onda atraviesa el cuerpo y causa daños internos en las interfases de gas y líquido de los órganos. Keevin y Hemper (1997) realizan 

una revisión de daños sobre la vida marina y reportan afecciones de explosiones submarinas a la flora (la fanerógama marina Zostera marina y varias especies de algas), a 

invertebrados y a peces. En el caso de los peces se observó que las detonaciones frecuentemente no producían daños externos muy visibles, mientras que los órganos internos 

podían estar profundamente afectados. Dado que las detonaciones afectan principalmente a las interfases y cámaras aéreas, los peces e invertebrados sin vejiga natatoria parecen 

ser más resistentes a impactos de explosiones 

Funcionamiento de aerogeneradores 
Koschinski et al. (2003) mostraron que marsopas y focas evitaban ruido simulando un aerogenerador en funcionamiento. 
El incremento del ruido basal a frecuencias bajas podría tener efectos sobre peces e invertebrados”. 
 
Tanto a instalación dos pilotes, como os dragados, as explosións e o funcionamento dos aeroxeradores supoñen prexuizos significativos e irreparables para a biodiversidade mariña. 
Desde o punto de vista do impacto acústico e tendo en conta as dimensións do macro parque eólico e a potencia que prevé producir ao que hai que engadir a falla de estudos dos 
imapctos, estímase un nivel de ruído moi por enriba do que podería soportar a fauna, polo que o proxecto debe ser rexeitado. 
 
Polo tanto, e en base á prevalencia da protección ambiental da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, o proxecto eólico mariño flotante San 
Brandán debe ser rexeitado ten en conta o seu artigo 2 e a precaución que debe guiar as intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres. 
“Artigo 2. Principios. 
Son principios que inspiran esta lei: 
a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos ecosistemas para o benestar humano. 
b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  geodiversidad mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para 
ese fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como as particularidades rexionais e locais. 
c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración 
e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 
d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeolóxica e da paisaxe (…). 
f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia. 
g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 
 
Por outra banda, a  Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres establece: 
“Artigo 2 



1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos 
Estados membros ao que se aplica o Tratado. 
2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos hábitats 
naturais e das especies silvestres da fauna e da flora de interese comunitario”. 
“Artigo 6 
1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación necesarias que implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, 
específicos aos lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento, e as apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que respondan as esixencias 
ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes nos lugares. 
2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como 
as alteracións que repercutan nas especies que motivasen a designación das zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que respecta a os 
obxectivos da presente Directiva. 
3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, poida afectar de forma apreciable aos citados lugares, xa sexa 
individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos de 
conservación do devandito lugar. Á vista das conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes só se 
declararán de acordo con devandito plan ou proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se procede, tras sometelo a información 
pública”. 
 



 



 



 

 

Indica a mercantil promotora: 

“A disposición do amarre depende da profundidade do chan, o tamaño da estrutura, as condicións ambientais e a resposta das estruturas aos casos de carga seleccionados, os cales 

levan asociados unhas excursións máximas do  flotador. Ademais, as condicións do subsolo implicasen diferentes tipos de áncoras, os cales levan asociados diferentes tipos de 

configuracións. Na práctica non existe unha solución exacta xa que con diferentes tipoloxías pódese chegar a proporcionar os mesmos requirimentos funcionais ao  flotador, o que si 

que existe é un compromiso optimizado que se logra analizando diferentes configuracións, metodoloxías construtivas, custo e comportamento ao longo da vida útil do parque”. 

 



 



 

Afección á zona marítimo terrestre 

Indica a mercantil promotora: 

“Transición marítimo terrestre  

O punto de  aterraxe do cable submarino na costa require do paso dos cables a través dunha zona de augas moi superficiais que poden estar expostas a cambios 

morfolóxicos importantes. Ademais, unha vez no medio terrestre, os cables poden afectar outros usos de litoral e ter impactos sobre hábitats e comunidades  

bentónicas de elevado valor ambiental. Por iso, a transición marítima exponse, cando a escavación de gabias non sexa factible, con perforacións horizontais dirixidas ( 

PHD). Con todo, a escavación ou a dragaxe de gabias pode ser necesario na zona de aproximación á  PHD, especialmente se se esperan grandes cambios 

morfolóxicos. Isto deberá ser analizado en fases posteriores con estudos específicos de enxeñería.  

De forma xeral, o cable de evacuación deberá aproximarse á costa, tentando, na medida do posible, evitar os fondos rochosos (para evitar proteccións de cable 

duras) e as pendentes moi pronunciadas. Así mesmo, o cable deberá estar localizado fóra da bocana dos portos, para minimizar os riscos e as interferencias con 

terceiras partes.  

A transición marítimo terrestre pode ir en gabia, ou en  PHD, ou nunha combinación de gabia e  PHD: 



O uso de gabias require a interferencia co fondo mariño a través da escavación ou a dragaxe do sedimento, ata lograr un espazo cunha profundidade e pendentes 

definidas que sexa adecuado para a protección do cable. As gabias mariñas son, desde o punto de vista técnico, menos complexas que as  PHD, e o seu uso será, 

cando as condicións fágano posible, preferente.  

• A  PHD permite librar barreiras naturais ou artificiais sen afectar o terreo, co que se garante a mínima repercusión ambiental ao mesmo. A  PHD permite traxectorias 

curvas tanto na vertical como a horizontal cun radio mínimo de 250  m, sendo adecuada para distancias de ata 1.5 km e diámetros de ata 1200 mm. Os ángulos 

típicos de entrada e de saída e ao longo do roteiro non adoitan exceder os 20 graos, polo que esta técnica non é aplicable cando existen desniveis moi grandes en 

curtas distancias.  

Arquetas de conexión  

As arquetas de conexión están situadas preto da costa a unha cota do terreo o suficientemente alta para evitar o seu  inundabilidad. Nelas prodúcese a conexión entre 

os cables eléctricos submarinos e os cables eléctricos terrestres.  

Os cables de evacuación terrestre diferéncianse dos cables submarinos principalmente na súa composición, xa que utilizarán condutores  unipolares, o que implica 

que cada cable submarino (tripolar) desdobrarase na arqueta de conexión en 3 cables eléctricos  unipolares independentes que se agruparán en ternas, máis o cable 

de fibra óptica tamén independente.  

As arquetas de transición consistirán nunha estrutura de formigón enterrada de aproximadamente 3  m de ancho, 8  m de longo (no sentido lonxitudinal dos cables) e 

3  m de alto permitindo así aloxar as transicións de cable mencionadas, o acceso de persoal e o espazo necesario para a realización de operacións de mantemento. 

Por cuestións térmicas, a distancia entre cables submarinos de entrada á arqueta deberá ser de 10 m. Dado que se consideran 2 cables de exportación, prevese que 

a ocupación final de terreo das arquetas de transición sexa de 16 x 8 m”. 



 

Subestación terrestre  

No caso de que a conexión con REE realícese na subestación eléctrica de Xove, unha vez o cable eléctrico alcanza a costa e tras o tendido terrestre pertinente, 

realízase a conexión nunha nova subestación en terra, que é a encargada de adaptar a tensión de evacuación do parque á tensión de transporte. Esta subestación 

construirase o máis preto posible da subestación de REE de Xove co obxectivo de minimizar o tendido terrestre de cables de 400  kV. Na alternativa de Sabón non 

sería necesario a construción dunha nova subestación xa que a tensión de exportación e de transporte coinciden.  

A subestación terrestre 220/400  kV prevese que dispoña de dúas posicións de 220  kV, para recibir os cables de exportación que veñen da subestación  offshore, un  

autotransformador de 500  MVA, e unha posición de 400  kV, que permita facer a conexión con REE.  

A subestación, cunhas dimensións aproximadas de 125x50  m, presenta unha superficie de 6250  m2. 

Instalación dos sistemas de fondeo  

As liñas de amarre pódense ancorar ao chan mariño usando un gran número de tipoloxías de ancoraxe, entre as máis populares están as áncoras de arrastre e 

pilótelos. Estes últimas poden ser fincadas, perforadas, vibradas ou aparafusadas no terreo. Ademais, existen outras tipoloxías, como ancoras de prato, pilotes de  

succión, ancoras de gravidade ou ancoras tipo  torpedo. Mesmo dentro de cada metodoloxía existen múltiples  subtipos que se optimizan en función das condicións  



geofísicas e  geotécnicas da zona. En fases posteriores de enxeñería realizaranse estudos de detalle que terán en conta as variables locais para definir o tipo e  

subtipo de áncoras máis apropiado para cada posición 

É necesario mencionar que as áncoras de arrastre deberán ser arrastradas durante unha lonxitude mínima que permita desenvolver a penetración necesaria para 

lograr a capacidade de suxeición de deseño. Estes valores son dependentes do tipo de terreo e o tipo de áncora. A modo de referencia, unha áncora de arrastre  

STEVPRIS  Mk5 de 20 toneladas, necesita unha profundidade de penetración de ao redor dos 9 metros e unha lonxitude de arrastre de aproximadamente 60  m en 

chans formados por arxilas medias. Estes parámetros son moi sensibles a cambios no tipo de chan ou de áncora e necesitasen ser estimados con estudos específicos 

de enxeñería. 

 



 

Ámbito de estudo terrestre no Concello de Arteixo e  localización da estación meteorolóxica Punta Langosteira 

 

Ámbito de estudo terrestre nos Concellos de Xove e Cervo e localización da estación meteorolóxica Penedo  do Lago 

 



 



 



 

 



 
Esquema de configuración de cables submarinos dun aeroxerador flotante. Fuente: Helenic Cables modificado por SENER. 

 

 

 

 

https://images.theconversation.com/files/405632/original/file-20210610-22-1acdfhi.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/405632/original/file-20210610-22-1acdfhi.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://parctramuntana.com/wp-content/uploads/2021/03/Memoria-DIP-Parque-eolico-marino-flotante-Tramuntana-.pdf
https://images.theconversation.com/files/405632/original/file-20210610-22-1acdfhi.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip

