
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA. Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o estudo  deimpacto ambiental, a solicitude de autorización 

administrativa previa e  lasolicitud de recoñecemento, en concreto, de utilidade pública do " Parque Eólico Tornado de 67,2  MW e as súas infraestruturas de evacuación" e do "Parque Eólico Orzar de 56  MW e as súas infraestruturas de evacuación", 

na provincia da Coruña. BOE Núm. 37, de 12 de febreiro de 2021 

NOME MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

PROMOTORA CARACTERÍSTICAS OUTROS PARQUES EÓLICOS E INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS QUE AFECTAN AO 
MESMO TERRITORIO 

(O GRAVE IMPACTO DA FRAGMENTACIÓN EÓLICA E AS SÚAS INFRAESTRUTURAS 
ASOCIADAS SOBRE O TERRITORIO, A BIODIVERSIDADE, AS PAISAXES E O BENESTAR 

DAS FAMILIAS) 

OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
EXISTENTES QUE FRAGMENTAN O 

TERRITORIO E A PROMOTORA NON 
AVALIOU NO ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PARQUE 
EÓLICO 

TORNADO E A 
SÚA 

INFRAESTRUTU
RA DE 

EVACUACIÓN 
(LAT 30kV CS PE 
TORNADO – SEC 

PE ORZAR) 
 

Carballo, 
Tordoia, Val do 
Dubra e Trazo 

(A Coruña). 
 
 
 
 
 
 
 

GREENALIA 
WIND POWER 
TORNADO S.L. 

 
A poligonal 

ocupa un total 
de 1.920 ha. 

Fabricante aeroxerador  VESTAS ou similar 
Modelo aeroxerador V150 5,6  MW 
Altura de  buxe ( m) 105 
Diámetro do  rotor ( m) 150 
Potencia nominal aeroxerador ( MW) 5,6 
Número de aeroxeradores 12 
Potencia total instalada ( MW) 67,2 
Tensión liñas interiores do parque ( kV) 30 
Punto de conexión liña evacuación  CS  PE Tornado 
Tensión de evacuación ( kV) 30 
Produción neta anual estimada (MWh/ano) 232.482 
Horas equivalentes 3.460 
Prazo de execución (meses) 12 
“Se incluye en el Anejo I la ficha técnica del Parque Eólico 
TORNADO”. Esta documentación figura na lingua inglesa, 
lingua non oficial. 

A menos de 5 km do parque eólico TORNADO atópanse os seguintes parques 
eólicos: 
 
• Parque eólico Castelo, en explotación, que se atopa localizado a una distancia de 
4,9 quilómetros en dirección Oeste-Suroeste, estando composto por 25 
aeroxeradores  Gamesa  G47/660 (potencia 660 kW, diámetro 47  m), cunha potencia 
total de 16.500 kW. 
• Parque eólico  ORZAR, en tramitación, que se atopa localizado a una distancia de 
1,1 quilómetros en dirección Norte, estando composto por 10 aeroxeradores  Vestas 
5,6 V150 (potencia 5,6  MW, diámetro 150  m), cunha potencia total de 56.000 kW. 

 LMT 30 kV PE Tornado-PE Orzar 

 LAT 66 kV 

 LAT 220 kV Campelo-Mesón 

 
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES NO 
TERRITORIO AFECTADO E NON 
AVALIADAS POLA PROMOTORA. O 
CONXUNTO DESTAS FRAGMENTA 
EXCESIVAMENTE O TERRITORIO E 
CONTRIBÚE Á PERDA DA 
BIODIVERSIDADE: 
 
 
A autoestrada AG-55 e as estradas 
comarcais AC-400, AC-406, AC-413, AC-
414, AC-416, AC-418, AC-421 e AC-552. 
Destas estradas, as que contan con 
máis quilómetros dentro da conca son a 
autoestrada AG-55 con 37,2 km, e as 
estradas AC-400 con 20,7 km, AC-552 
con 17,8 km, DP-8401 con 15,4 km e 
AC-413 con 15,3 km.  
 
Outras estradas existentes na zona son 
as seguintes: 
• A estrada DP-1912 chega desde o 
Norte e únese coa estrada AC-400 a un 
2,5 km ao Leste do punto no cal comeza 
o vial de acceso ao parque. 
• A un 7,5 km ao Leste localízase a 
estrada AC-413, que discorre en 
dirección aproximada Noroeste-Sueste 
• A un 3,5 km ao Oeste localízase a 
estrada DP-1914, que discorre en 
dirección aproximada Noroeste-Sueste 
• A un 4 km ao Leste localízase a 
estrada DP-8401, que discorre en 
dirección aproximada Norte-Sur 

PARQUE 
EÓLICO ORZAR 

E A SÚA 
INFRAESTRUTU

RA DE 
EVACUACIÓN 

(E/S LAT 220 KV 
CAMPELO 

MESÓN – SEC 
COLECTORA 

ORZAR) 

Carballo e 
Tordoia (A 
Coruña). 

GREENALIA 
WIND 

POWER 
ORZAR SLU 

 
A poligonal 

ocupa un total 
de 3.885 ha. 

 
 

Fabricante aeroxerador  VESTAS ou similar 
Modelo aeroxerador V150 5,6  MW 
Altura de  buxe ( m) 105 
Diámetro do  rotor ( m) 150 
Potencia nominal aeroxerador ( MW) 5,6 
Número de aeroxeradores 13 
Potencia total instalada ( MW) 56 
Tensión liñas interiores do parque ( kV) 30 
Tensión subestación receptora ( kV) 30 / 220 
Posición de transformación 115/130  MVA  ONAN/ ONAF 
Produción neta anual estimada ( MWh/ano) 175.647 
Horas equivalentes 3.137 
Prazo de execución (meses) 12 
“ANEJO II. DOCUMENTACIÓN AEROGENERADOR” e “ANEXO 
Nº 13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROGENERADOR”. 
Esta documentación figura na lingua inglesa, lingua non 
oficial. 
 

A menos de 5 km do parque eólico ORZAR atópanse os seguintes parques eólicos: 
 
• Parque eólico  Castelo, en explotación, que se atopa localizado a una distancia de 
4,9 quilómetros en dirección Oeste-Suroeste, estando composto por 25 
aeroxeradores  Gamesa  G47/660 (potencia 660 kW, diámetro 47  m), 
cunha potencia total de 16.500 kW. 
• Parque eólico  Bustelo, en tramitación, que se atopa localizado a una distancia de 5 
quilómetros en dirección Oeste, estando composto por 10 aeroxeradores de 136  m 
de diámetro. 
• Parque eólico TORNADO, en tramitación, que se atopa localizado a una distancia de 
1,1 quilómetros en dirección Sur, estando composto por 12 aeroxeradores  Vestas 5,6 
V150 (potencia 5,6  MW, diámetro 150  m), cunha potencia total de 67.200 kW. 
•Parque eólico BUSTELO E BARALLÁNS, en tramitación. Non mencionado pola 
promotora. 
•Parque eólico ALTO DO TORREIRO, en tramitación. Non mencionado pola 
promotora. 

 LMT 30 kV PE Tornado-PE Orzar 

 LAT 66 kV 

 LAT 220 kV Campelo-Mesón 

INFRAESTRUTURAS NON AVALIDAS AMBIENTALMENTE: 
Indica a promotora que:  
“Non se ten en conta a  LAT de evacuación do  PE  Orzar, dada a súa 
reducida entidade,que supón 30 metros de lonxitude (parte dela dentro do 
propio recinto da SET) ata entroncar coa  LAT Campelo-Mesón” 

 

SUPERFICIE TOTAL SOBRE A QUE ADQUIRE 
DEREITOS A PROMOTORA DO PARQUE: 
 

5.805 HECTÁREAS OU 58,05 KM
2 

 

 A PROMOTORA NON AVALIA OS 
IMPACTOS GLOBAIS DO CONXUNTO 
DAS INFRAESTRUTURAS SOBRE OS 
NÚCLEOS DE POBOACIÓN E O 
BENESTAR DÁS FAMILIAS QUE 
VIVEN NELES. 

* Distancias aos núcleos de poboación (sin 
avaliar) 
* Fragmentación do territorio e os seus efectos 
(sin avaliar) 

 



Parque Eólico Tornado de 67,2  MW e as súas infraestruturas de evacuación" e "Parque Eólico Orzar de 56  MW e as súas infraestruturas de evacuación, na provincia da Coruña 

IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO NATURAL E A HIDROLOXÍA IMPACTOS PAISAXÍSTICOS 

 GA15086031 Cova  do  Mexadoiro 
Concello Trazo Provincia A Coruña 
Lugar Tarrío Parroquia  Restande, Santa María  
Un tramo do vial identificado como Eixo 11 insérese na área de cautela definida para o 
elemento, a un mínimo de 35  m de distancia. O impacto é severo e incompatible. 

 GA15086 Túmulo de Francés/ Voutureira 
Concello Trazo Provincia A Coruña 
Lugar Pereiras Parroquia  Monzo, San Martiño 
Viario (Eixo 11) a >170  m ao  W.  
O vial denominado Eixo 11 e a súa correspondente gabia para cableado insérense dentro 
da área de cautela proposta para o  túmulo ata un mínimo de 170  m de distancia, aínda 
que sen supoñer un risco para o elemento, ao tratarse dunha distancia suficiente. O 
impacto é severo e incompatible. 

 RE15088 Túmulo dá Chousa  do  Camiño 
Concello Val do Dubra Provincia A Coruña 
Lugar Abelenda Parroquia  Erviñou, San Cristovo 
Viaria (Eixo 4) a >25  m ao  N e Viario (Eixo 11) a >160  m ao 
S. Nivel de impacto severo e incompatible. 
Dous dos viais proxectados (Eixo 4 e Eixo 11) insérense na área de cautela definida para o 
elemento, sendo neste caso o tramo do Eixo 4 o que transcorre a menor distancia (un 
mínimo de 25  m de distancia).  

 GA15084 Mámoa de  Alborín 2/Fonte Moura 2 
Concello Tordoia Provincia A Coruña 
Lugar O Carballal Parroquia A Vila de  Abade, San Cibrán 
Viaria e gabia a >160  m ao  W Nivel de impacto severo e incompatible. 
O vial denominado Eixo 4 e a súa correspondente gabia para cableado insérense dentro 
da área de cautela para o  túmulo ata un mínimo de 160  m de distancia. 

 RE15084 Medorra de Carballal -  Medorra 4 
Concello Tordoia Provincia A Coruña 
Lugar O Carballal Parroquia A Vila de  Abade, San Cibrán 
Resolve de cableado a >130  m ao  S. Nivel de impacto severo e incompatible. 
A gabia para cableado proxectada na zona insérese dentro da área de cautela do túmulo 
ata un mínimo de 130  m de distancia. 

 GA15084 Túmulo de  Petón  do Outeiro 
Concello Tordoia Provincia A Coruña 
Lugar Ou Casal dá Devesa Parroquia A Vila de  Abade, San Cibrán 
Viaria proxectado (Eixo 3) a >50  m ao  WSW. Nivel de impacto severo e incompatible. 
Uno dos tramos do Eixo 03 do vial proxectado insérese na área de cautela definida para o 
elemento, transcorrendo a un mínimo de 50  m respecto a os límites do  túmulo.  
 

 FALLA DE AVALIACIÓN DO PATRIMONIO INMATERIAL AO ABEIRO DA 
NORMATIVA VIXENTE. 

 

 Flora protexida,  Euphorbia  uliginosa. 
 
O nivel de ameaza englóbaa na clasificación de “En perigo crítico” e está 
incluída no Catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de “En 
perigo de extinción”. No parque eólico  ORZAR, as localizacións máis próximas 
da especie están a 600 metros ao Leste, aínda que a infraestrutura máis 
próxima correspóndese cunha gabia de cableado que discorre xunto a camiños 
e estradas. O aeroxerador máis próximo localízase a un 1,5 km. 
En canto ao parque eólico de TORNADO, existen 2 zonas nas que se localizou 
dita especie nas proximidades do parque eólico. As xeolocalizacións máis 
próximas están a uns 60 metros de distancia do vial que desde o aeroxerador 03 
conduce ao aeroxerador 06. 
 

 Afección severa a hábitats prioritarios protexidos pola Directiva 
92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres: 

 
*4020 Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica 
tetralix 
*4030 Brezais secos europeos. O hábitat 4020* está constituído por formacións 
higrófilas dominadas por breixos (Erica) desenvolvidassobre chans húmidos ou 
con tendencia turbosa, que poden presentar desecación superficial ou certo 
grao de mineralización, propios de climas máis ben frescos e húmidos. Unha 
especie típica deste tipo de hábitat é a Lacerta vivípara. 
*3110 Augas  oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas 
areosas ( Littorelletalia  uniflorae) 
Dentro da  poligonal do parque eólico TORNADO, existen as seguintes manchas 
de hábitats, na zona Oeste: 
* 21535 Turberas de  esfagnos con  Carex  durieui e Sphagnum  compactum 
 

 Afección severa aos recursos hídricos. Ausencia dun estudo 
hidrolóxico e hidroxeolóxico. As importantes remocións de terra 
poden afectar aos acuíferos, ás nascencias dos ríos e afectar 
significativamente ás vertentes e ás concas hidrográficas. Os 
proxectos son incompatibles coa Directiva Marco da Auga (DMA). 

 
A zona onde se sitúa o parque, entre os tres municipios, comprende unha área 
de  penillanura, emprazada cara ao Leste dos Montes de Castelo e con altitudes 
situadas entre os 400 e 500 metros. Sitúase na confluencia das tres comarcas, 
contrastando coas zonas baixas da ribeira de Anllóns ao Norte e de Dubra ao 
Sur. De Norte a Sur sucédense lombas con alturas moi parellas: 
Petón dás Mondas (474 m.), Monte Alto (484 m.), Monte de  Alborín (462 m.), 
Monte de  Pormiguén (491 m.) ou  Petón  do Outeiro (473 m.). 
A rede fluvial dentro do ámbito está formada sobre todo por pequenos regachos, 
tributarios de tres concas fluviais diferenciadas: a do Anllóns polo Norte (a ela 
pertence o Rego de Calvos ou o Río  do  Outón), a do  Lengüelle polo Leste 
(Rego de Vilar de Cima, Rego dá Pontepedra ou Rego dás  Cerdeiras 
desembocan nel)/nel) e a do Dubra (Rego  do Rial e Rego de Rebordelos). 

 Excesiva fraxilidade visual derivada da 
fragmentación de infraestruturas 

 
As infraestruturas do p.e. ORZAR localízanse nas  elevacións de 
Coto dá Abellariza, Os Altiños, Monte Alto,  Petón  Cativo, Braña  
Mol, Neno  Corveiro, Monte  do Marco, A  Farrapa e Chousa dá  
Zarrapa. En canto ao  PE TORNADO, os aeroxeradores sitúanse 
nas elevacións de  Petón dá Cruz,  Tilleirós, Chousa  do Espiño, 
Pena dá Usa,  Pedras Negras,  Pedrabante, Cotón dá  
Voutureira. Monte de  Niveiro, Cova  do  Mexadoira e Cerro de  
Silvarredonda. O IMPACTO VISUAL É MOI SERVERO E 
INCOMPATIBLE. 
En canto ás áreas de especial interese paisaxístico ( AEIP) 
resultan afectas: 
•  Fervenza de San Paio a un 2,5 km ao suroeste (ORZAR) e 5,3 
km ao noroeste (TORNADO). 
• Ribeira dá Pena a un 4 km ao nordeste (ORZAR) e 8,1 km ao 
nordeste (TORNADO). 
Na primeira  AEIP localízanse os lugares de interese paisaxístico 
da  Fervenza de San Paio e a  Capela de San Paio de Entrecruces. 
Na segunda  AEIP localízase o lugar de interese paisaxístico do 
Bosque dá Ribeira dá Pena. 
Ao tratarse dunha paisaxe na que se observa a presenza de 
parques eólicos en funcionamento considérase que a fraxilidade 
visual é moi elevada, xa que se trata dunha paisaxe moi 
fragmentada por mor da manchea de infraestruturas eólicas xa 
existentes, doutras en tramitación e un elevado número de 
estradas e autovías que fragmentan as paisaxes, o territorio e 
contribúen á perda de hábitats, especies e demais 
biodiversidade.  
Segundo o Conveno europeo da Paisaxe os obxectivos de 
calidade paisaxística son determinados pola Administración en 
base ás aspiracións da cidadanía. A Paisaxe é un Dereito 
individual e colectivo que influe directamene no benestar e na 
saúde individual e colectiva. Ademais forma parte do 
patrimonio cultural da cidadanía que a habita meses núcleos 
de poboación. 
 

 A promotora carece de licencia social para 
implantar os proxectos eólicos aquí tratados. 

 


