
ANÁLISE DO DOCUMENTO DE INICIO DO PROXECTO EÓLICO TORROÑA I 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS INFRAESTRUTURAS 
COMPARTIDAS 

 
TORROÑA 

I 

 
DESARROLLOS 
RENOVABLES 
DEL NORTE, 

S.L.U. do Grupo 
Acciona Energía 

 
Municipios de 
Oia, Baiona e 

Tomiño na 
provincia de 
Pontevedra. 

 
4 aeroxeradores de  Nordex 
(N163) de 5,7 MW, cun  rotor 
de 163 metros de diámetro e 
torre de aceiro de 148 m. A 
potencia total instalada do 
parque é de 22,8  MW. 
Os aeroxeradores agrúpanse 
en dous circuítos, cada un á 
tensión de 30  kV. Os circuítos 
chegan á subestación do 
Parque eólico Albariño I, 
denominada  Barrantes 
localizada no municipio de 
Tomiño na provincia de 
Pontevedra. Obxecto doutro 
expediente, onde se elevará a 
tensión ata 132  kV. 
Finalmente, o Parque Eólico 
Torroña I conectarase á rede 
de distribución de Unión 
Fenosa Distribución mediante a 
Subestación  Barrantes que á 
súa vez se conectará á liña xa 
existente “Gondomar – O Rosal 
132 kV”. 
Os 4 aeroxeradores agrúpanse 
en dous circuítos, cada un á 
tensión de 30  kV. 
*O circuíto A2 está constituído 
por 2 aeroxeradores A2.2 e 
A2.1, cunha potencia de 11,4 
MW. A sección empregada 
240, 400 mm2 e a lonxitude é 
de 11.162  m. 
*O circuíto A1 está constituído 
por 2 aeroxeradores A1.2 e 
A1.1, cunha potencia de 11,4 
MW. A sección empregada 
240, 400 mm2 e a lonxitude é 
de 8.840 m 

 
O ámbito da  poligonal do parque eólico sitúase nas Demarcacións  Hidrográficas Galicia Costa e a 
Confederación  Hidrográfica Miño Sil. A rede  hidrográfica incluída dentro da poligonal sería: Río de 
Groba, Galicia-Costa 3342 31100701 (Serra da  Grova), Galicia-Costa 451, Galicia-Costa 7235 316 Rego 
de Vilasuso, Galicia-Costa 428, Galicia-Costa 429, Galicia-Costa 430, Miño-Sil 23281 Sen nome, Miño-Sil 
24032 NON01718 Río  Tamuxe ou  Tambre ou Carballo., Miño-Sil 24029 Sen nome, Miño-Sil 27543 Sen 
nome, Miño-Sil 23316 Sen nome, Miño-Sil 24033 Regacho dás  Margaridas, Miño-Sil 24034 Río dos 
Campos Redondos, Miño-Sil 24035 Sen nome, Miño-Sil 24036, Regueira dos  Arimos, Miño-Sil 24037 
Regacho dá Gata. 
Os hábitats identificados na contorna do proxecto son fundamentalmente: 4020, 40201, 4030. 
O hábitat 4020 correspóndese con  brezales húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e 
Erica  tetralix, estas especies desenvólvense sobre chans húmidos ou con tendencia turbosa. 
O hábitat 4030 corresponde con  brezais secos europeos desenvoltos sobre chans acedos, nos que 
dominan as especies de Erica,  Calluna,  Ulex,  Cistus ou  Stauracanthus 
Impacto visual severo: Serra dá Groba, xa que parte das infraestruturas localízanse nesta área e 
Corrubedo por localizarse dentro da  poligonal do parque eólico. 
A un 3,5 km da  poligonal do parque eólico localízase o Espazo mariño das Rías Baixas de Galicia 
declarado como zona  ZEPA (ES0000499).  
Na área do parque eólico localízanse os seguintes humidais: 
1140030 Cruz de  Pau  Turbeiras Altas, 1140028 Torroña  Turbeiras Altas, Complexo húmido do estuario 
do Miño, 1140217 Rego de  Mougás, Turbeiras Altas, 1140216 A Cruz de  Pau Pantanos con vexetación 
arbustiva,  1140218 Torroña  Turbeiras Altas. 
Plans de conservación: 
O proxecto sitúase nunha zona incluída na “área de distribución potencial” definida no Plan de 
Recuperación de  Emberiza  schoeniclus, regulado polo Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se 
aproba o Plan de recuperación da  subespecie  lusitánica do  escribano palustre (Emberiza  schoeniclus  
L. subsp.  lusitanica  Steinbacher) en Galicia. 
Con relación ao Plan de xestión do lobo (Decreto 297/2008, do 30 de decembro): o Parque Eólico 
Torroña I encádrase na considerada como Zona 3, na que a administración non autorizará controis 
salvo casos excepcionais que terán que estar especialmente xustificados. 

A enerxía xerada polo futuro 
parque eólico Torroña I 
evacuarase a través da 
subestación Barrantes, prevista 
polo parque eólico Albariño I. 
Devandito parque compartirá o 
transformador de potencia 
132/30  kV e a posición de 
transformación en alta tensión, 
previstos para o parque 
eólico Albariño I que se atopa en 
tramitación 
Conexión a rede do parque eólico 
Torroña I: 
O punto de conexión previsto do 
parque eólico é a nova 
subestación  Barrantes 132  kV 
(Entrada/Saída Liña 132 kV 
Gondomar‐A Roseira). 
A enerxía xerada polo futuro 
parque eólico Torroña I 
evacuarase a través da 
subestación de nova construción  
Barrantes. Para iso, será 
necesario equipala cunha 
posición de transformador que 
permita a evacuación, así como 
de dúas posicións de liña para a 
apertura da liña 132 kV 
Gondomar‐ A Roseira, 
propiedade de Unión Fenosa. O 
parque eólico compartirá 
posición de transformador co 
futuro parque eólico Albariño I. 
Dita subestación servirá de 
infraestrutura elevadora, 
ademais, para o futuro parque 
eólico Torroña III, a través dunha 
futura posición de 
transformador. 

IMPACTOS AMBIENTAIS SEVEROS: 
*Fragmentación do territorio, fragmentación de hábitats e perda da biodiversidade. 
*Impactos paisaxísticos severos. 
*Afección severa a hábitats prioritarios e de interés comunitario protexidos pola Directiva 92/43/CEE, 
relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres. 
*A prevalencia da protección ambiental da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e 
da Biodiversidade: Artigo 2. Principios. 
*Vulneración flagrante do Convenio de Aarhus por substraer da participación pública a avaliación dos 
impactos ambientais das infraestruturas compartidas, obxecto doutros proxectos. A cidadanía debe 
poder participar na avaliación dos impactos ambientais do conxunto das infraestruturas e poder valorar 
os impactos globais, sumativos e sinérxicos do conxunto do proxecto industrial na súa totalidade. 
 

 


