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Nome do 
proxecto 

Promotor Municipios afectados Características Impactos ambientais e outros Infraestruturas 

Parque 
eólico 

Toroña 

Camino 
Sostenible 2030 
(C2030) e 
Lantania (antiga  
Isolux- Corsán) 
estableceron 
unha alianza, 
mediante a 
constitución da 
sociedade 
LAN2030  
Toroña, S.L. 
para o 
desenvolvemen
to do parque 
eólico  Toroña. 

O parque eólico Toroña 
proxéctase na parroquia de 

Baíña no  muncipio de 
Baiona, 

nas parroquias de  Mougás, 
Viladesuso,  Burgueira e  

Loureza no termo municipal 
de Oia 

e nas parroquias de Estás e 
Santa María en Tomiño 

(Pontevedra) 
 

 
Comunidades de montes 

afectadas: 
Pontevedra Baiona Montes 

de Bahiña 
Vigo-Baixo Miño 

Aeroxerador  T-1 e as súas 
infraestruturas asociadas 
Pontevedra Oia Montes  
deViladesuso Vigo-Baixo 

Miño  LMT 30  kV (Circuito 1) 
Pontevedra Oia  Mougás 

Vigo-Baixo Miño 
Aeroxerador  T-2 e as súas 
infraestruturas asociadas 

LMT 30  kV (Circuito 1) 
Pontevedra Oia  Burgueira 

Vigo-Baixo Miño  LMT 30  kV 
(Circuito 1) 

LMT 30  kV (Circuito 1) 
Aeroxeradores  T-3,  T-4 e as 

súas 
infraestruturas asociadas 
Pontevedra Oia  Loureza 

Vigo-Baixo Miño 
Aeroxeradores  T-5 a  T-10 e 

as súas infraestruturas 
asociadas 

Torre meteorolóxica 
 

Urbanismo: 
Transformación urbanística 

dos chans non amparada 
legalmente 

 

Número de aeroxeradores 10 
Potencia nominal unitaria (kW) 5.000 
Potencia total instalada ( MW) 50,00 
Altura do  buxe ( m) Ata 127,5 
Diámetro do  rotor ( m) Ata 145 
Para permitir o acceso ata os emprazamentos 
previstos, construiranse viais. 
Cada xerador conectarase individualmente ao seu 
centro de transformación 0,69/30 kV, situado no 
interior da propia torre. Devanditos centros de 
transformación estarán así mesmo conectados entre si 
e coa subestación transformadora 30/132  kV situada 
no propio parque. 
A subestación de parque será de tipo convencional, 
cunha posición de  líneatransformador intemperie 
132/30  kV de 50  MVA e con  aparamenta  aialada en 
aire (AIS), e un conxunto de celas de media tensión 
illadas en gas, armarios de mando e protección e 
instalacións auxiliares, que se situarán no interior dun 
edificio prefabricado. 
A través desta subestación, o Parque Eólico 
conectarase á Rede de Distribución de enerxía eléctrica 
mediante unha liña aérea de 132  kV de 13,5 km. A liña 
de evacuación e as instalacións de conexión á Rede de 
Distribución serán obxecto de proxecto independente. 
Os dez aeroxeradores distribúense formando unha 
aliñación con orientación aproximadamente Ou-E, coa 
seguinte disposición: 

-1 é a que se sitúa máis ao Norte, na 
paraxe denominada “Alta Costado”, dentro do concello 
de Baiona, a unha cota de 486 metros sobre o nivel do 
mar. 

O aeroxerador  T-2 sitúase algo máis ao Sur, no 
mesmo paraxe de “Alto Costado”, pero xa no concello 
de Oia, a unha cota de 427 metros sobre o nivel do 
mar. 

-3 a  T-10 forman unha aliñación  
NE-SO situada na zona Sur do emprazamento, todos 
eles no termo municipal de Oia, concretamente nas 
paraxes denominadas “Pedrada”, “A  Madanela”, 
“Monte Lousado”, “As  Villeiras” e “A  Verduriña” a 
cotas que oscilan entre os 248 e 463 metros sobre o 
nivel do mar. 
Para realizar o seguimento das características do vento 
na zona durante a fase de explotación do parque 
eólico, instalarase unha torre meteorolóxica de altura 
igual á altura de  buxe dos aeroxeradores (127,5  m). 
 

Afección severa  aos recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco da Auga 
(DMA). Necesidade dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que garanta a non 
afección a acuíferos. 
Desde un punto de vista  hidrográfico, o proxecto localízase entre dúas concas, ao 
SO da conca do Río  Vedugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona e  N da Costa de 
Pontevedra que  consituyen dous sistemas de explotación da Demarcación 
Hidrográfica de Galicia Costa. A zona máis ao sur, onde se encadra a aliñación de 
aeroxeradores do 3 ao 10, estarían incluídos na conca do río Miño, na 
Desembocadura. 
O Sistema de explotación do Río Verdugo, Ría de Vigo e Baiona ocupa unha 
superficie de 745  m2. O eixo principal é o Río Verdugo, que nace en  Cernadelo a 
unha altitude de 760 metros e desemboca entre Arcade e Ponte Sampaio na Río de 
Vigo tras 41 km formando profundos vales. O seu principal afluente é o Río  
Oitaven. Cunha lonxitude de 34 km, este nace na confluencia do Río  Xesta e 
Regacho das Ermidas e verte as súas augas no Río Verdugo en Ponche dá Barca 
desenvolvendo un percorrido moi encaixado. 
En canto ao sistema de explotación Costa de Pontevedra ocupa unha superficie de 
745 m2, ocupando unha franxa estreita ao bordo da liña de costa desde Baiona ata 
a desembocadura do río Miño. Na zona norte se  situan cursos de auga como do Río  
Mougas ou Rego de Vilasuso e xa máis ao sur trátase de  pequeros regachos Os 
leitos inventariados situados nas proximidades do parque eólico son os seguintes: 
Rego dás Pías, Río de  Mougás, Río  Guillade, Río de Vila de Suso, Regacho de 
Vilachán, Río  Tamuxe ou Tambre ou Carballo, Regacho dous Bravos, Regacho dá 
Fábrica, Rego dúas Medos, Regacho Pechadas, Río dá Cal e Río  Tollo e numerosos 
arroios sen nomear. 
Como se pode observar no plano 02 Planta xeral do documento as infraestruturas 
do parque eólico afectarían en parte á rede  hidrolóxica existente. O acceso ao 
aeroxerador 2 cruzaría o Rego dás Pías e 5 regachos sen nomear. A liña de media 
tensión que une os aeroxeradores do norte (1 e 2) cos do sur (3-10), cruzaría o Río  
Mougás, o Río Vila de Suso, o Río  Tamuxe ou Tambre ou Carballo, o Regacho 
Vilachán e 11 regachos sen nomear. As infraestruturas de acceso aos 
aeroxeradores do sur, 3-10, cruzaría o Regacho de Vilachán e un regacho se 
nomear. As distancias dos aeroxeradores aos leitos inventariados superan en case 
a maior parte da infraestrutura os 100  m da Zona de Policía. 
Espazos protexidos: 
Os máis próximos son a  ZEC A Ramallosa e ECOSISTEMA DUNAR  PRAIA AMÉRICA-
PANXÓN, a máis de 3,2 km ao nordés da a instalación e a  ZEC e  ZEPVN BAIXO 
MIÑO a un 4,3 km ao sueste. A  ZEPA ESTEIRO  DO MIÑO, sitúase a un 4,3 km ao 
leste das infraestruturas proxectadas máis ao sur. 
Afección moi severa a humidais: 
Resultan afectados por la línea aérea de media tensión los humedais 1140217-Rego 
de Mougás, 1140030-Cruz de Pau y 1140216-A Cruz de Pau. 
Afección severa a Hábitats prioritarios e de interés comunitario: 
4030 Brezais secos europeos Non Prioritario 
4020 Brezais húmidos atlánticos meridionais de Erica cilliaris e Erica tetralix 
Prioritario 
6230 Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos 
silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas de Europa continental). 

A liña de evacuación e as 
instalacións de conexión á 
Rede de Distribución serán 

obxecto de proxecto 
independente 

 
*Cómpre á avaliación 
ambiental conxunta e glogal 
da totalidade das 
infraestruturas do parque 
eólico incluidas as liñas de 
evacuación e demais 
infraestruturas asociadas. 

 
A poligonal do parque 
sitúase integramente dentro 
da área de 
Desenvolvemento Eólico 
(ADE) coincidente coas áreas 
de investigación “ Toroña 1” 
e “ Toroña 2”, incluídas no 
Plan Sectorial Eólico de 
Galicia ( PSEG), ampliada 
nunha franxa de 500 metros 
prevista no  PSEG, de acordo 
co establecido na 
disposición transitoria 
segunda da Lei 8/2009, na 
súa nova redacción recollida 
na Lei 5/2017. 
 
*Cómpre realizar unha 
avaliación ambiental global, 
conxunta e sumativa dos 
impactos ambientais da 
totalidade das 
infraestruturas presentes 
dentro da mesma ADE. 



 
Afección severa á avifauna: 
Dúas das especies inventariadas cualifícanse no Libro 
Vermello dos Vertebrados de España (Ano 2006) como 
Vulnerables (VU). 
Anguilla  anguilla 
Salmo  trutta 
Hai 1 especie catalogada como  “Vulnerable”: 1 anfibio 
(Chioglosa  lusitanica). 
Na Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade, modificada pola Lei 33/2015, a maioría 
das especies que figuran no anexo II (Especies animais 
e vexetais de interese comunitario para a conservación 
do cal é necesario designar zonas especiais de 
conservación) atópanse incluídas no anexo V (Especies 
animais e vexetais de interesecomunitario que 
requiren unha protección estrita) entre elas atópanse: 
Lutra  lutra 
Lacerta  schreiberi 
Discoglossus  galganoi 
Chioglossa  lusitánica 
Incluídas no Anexo IV (Especies que serán obxecto de 
medidas de conservación especiais en canto ao seu 
hábitat, co fin de asegurar a súa supervivencia e a súa 
reproducción na súa área de distribución) atópanse na 
zona de estudo: 
Lullula  arborea 
Caprimilgus  europeus 
Alcedo  athis 
Lanius  collurio 
Sylvia  undata 
Os unicamente incluídos no Anexo V e que por tanto 
son  taxones estritamente protexidos son: 
Triturus  marmoratus 
Alytes  obstetricans 
Epidalea  calamita 
Ra  iberica 
Angis  fragilis 
Coronella  austriaca 
Pipistrellus  pipistrellus 
Eptesicus  serotinus 
Incluídas no Anexo VI (Especies animais e vexetais de 
interese comunitario cuxa recollida na natureza e cuxa 
explotación poden ser obxecto de medidas de xestión) 
atópanse na zona de estudo: 
Ra  perezi 
Genetta  genetta 
Mustela  putorius 
Canis  lupus 
Inclúense no Decreto 88/2007, do Catálogo Galego de 
especies ameazadas, , modificado polo Decreto 
167/2011, como especies “Vulnerables” ANEXO II, as 
seguintes: 

Prioritario 
7110* hábitat de turbeira. Prioritario. 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica Non Prioritario 
8230 Roquedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo- Scleranthion ou do Sedo 
albi- Veronicion dillenii Non Prioritario 
91E0* Bosques aluviales Prioritario 
Afección paisaxística moi severa: 
Os aeroxeradores dispóñense ao longo de dúas aliñacións aos  cordales da Serra dá  
Gobra entre uns 378 e 498 metros de altitude. 
Os aeroxeradores  T1 e  T2, encádranse na inmediacións do alto de Groba, nas 
paraxes denominadas Alto dá Groba e Alto Costado, contorna aos 400  m de 
altitude. 
Os aeroxeradores situados máis ao sur, ( T3- T10), atópanse situados na Serra de  
Argallo  ou  do  Lousado, con alturas que vai desde os 250  m ata o 500 m. A zona 
de estudo encádrase dentro das Grandes Áreas  Paisaxísticas Rías Baixas e 
Costa Sur-Baixo Miño e nas Comarcas de Vigo Litoral e Costa Sur-Baixo Miño Litoral. 
O aeroxerador  T-2 dos dez aeroxeradores proxectados, estaría incluído na área 
de Especial Interese Paisaxístico Serra dá Groba. 
O Espazo de Interese Paisaxístico Cabo  Silleiro, atópase a 4,4 km ao noroeste dos 
aeroxeradores proxectados máis ao norte e o Espazo Alto  do Castelo, atópase a 
máis de 5 km ao oeste das infraestruturas proxectadas ao sur. 
Impacto moi severo sobre paraxes de alta calidade visual: 
Paraxe denominada “Alta Costado”, dentro do concello de Baiona, a unha cota de 
486 metros sobre o nivel do mar. 
Paraxe de “Alto Costado”, no concello de Oia, a unha cota de 427 metros sobre 
o nivel do mar. Paraxes denominadas “Pedrada”, “A  Madanela”, “Monte Lousado”, 
“As  Villeiras” e “A  Verduriña” a cotas que oscilan entre os 248 e 463metros sobre 
o nivel do mar. 
Afección severa ao patrimonio cultural: 
As infraestruturas proxectadas para o Parque Eólico  Toroña atópanse fóra 
doámbito de protección dos 200  m dos xacementos delimitados, excepto o vial de 
acceso ao aeroxerador 3. 
A 700  m ao norte se  encuentral o Ben de Interese Cultural (BIC) catalogado da 
Zona Antiga de Baiona (centro histórico). A  LMT proxectada discorre a 80  m do 
ámbito de protección do BIC Castelo de Torroña. 
O camiño de Santiago, "Camiño Portugués dá Costa", máis próximo sitúase a 3,4 km 
ao oeste das infraestruturas do Parque Eólico  Toroña proxectado. 
MUNICIPIO DE BAIONA 
GA36003044 PETRÓGLIFO DE ALTO  DO MATOGUEIRA 
GA36003039 PETRÓGLIFO  DO ALTO  DO  QUENLLE 2 
GA36003014 PETRÓGLIFO  DO ALTO  DO  QUENLLE 1 
MUNICIPIO DE OIA 
GA36036007 CASTRO DE CASTELO FARIÑA 
GA36036130 PETRÓGLIFO DÁ  CABECIÑA 
GA36036130 PETRÓGLIFO DA  CABECIÑA 
GA36036129 PETRÓGLIFO DÁ  CABECIÑA 2 
GA36036151  CORTELLO  DO  PORCO 
GA36036069 PETRÓGLIFO  DO CHAN  DO  LOBADO 
GA036036064  MAMOA  DO AREEIRO 4 
GA036036018  MAMOA  DO AREEIRO 1 
GGA36036175 PETRÓGLIFO CAMPO  DO CEO 2 
GA36036169 PRESA COMPAÑÍA 
GA36036187 MÁMOA DE FONTE  DO TOXO 



Ra  iberica 
Chioglosa  lusitánica 
Afección moi severa ás aves: 
Circus pygargus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: 
“Vulnerable” 
Circus cyaneus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Circaetus gallicus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Hieraaetus pennatus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial que pode 
supoñer a instalación do parque 
para esta especie son as posibles colisións cos 
aeroxeradores. 
Milvus migrans 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Aegypius monachus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Catálogo Nacional de Especies Ameazadas: 
“Vulnerable” 
Gyps fulvus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Falco peregrinus 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Falco columbarius 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Especie en Réxime de Protección Especial 
Bubo bubo 
Status de protección legal: Anexo I Directiva 
Comunitaria 2009/147/CEE 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas: “Vulnerable” 
Especie en Réxime de Protección Especial 

GA36036016/ GA36036188 PETRÓGLIFO  DO CASTELO 
GA36036215 PETRÓGLIFO DE VILARIÑO 
GA36036199 MONTE  BAIXO 
GA36036207 BONAVAL 
GA36036148 PETRÓGLIFO DÁ MACEIRA 
GA36036154 PETRÓGLIFO DE  MOUTA 
GA36036016* CASTELO DE TORROÑA FONTE DÁ  ICONA 
A36036174 PETRÓGLIFO CAMPO  DO CEO 1 
Patrimonio cultural inmaterial: sen availar. 
 

 


