
ACORDO do 15 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A 2017/24). DOG Núm. 34 Venres, 19 de febreiro de 2021. 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOT
OR 

MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS IMPACTOS AMBIENTAIS OUTROS IMPACTOS INFRAESTRUTURAS 
IGNORADAS NO 

PROXECTO 

PARQUE 
EÓLICO 
TROITOMIL 

Green 
Capital 
Power SL 

Baña e Negreira (A 
Coruña) 

 
 
 A poligonal do parque 
abarca unha área de 
1.558,47Ha. 
 

 
Núcleos de poboación 
afectados: 
 
* Meimendre, a 520  m 
* Vilar de Suso, a 570  m 
* Cantalarrana, a 590  m 
*  Troitomil e  Estibadiña, a 
600  m 
* Lañas, a 620  m 
* Vilar de Torre, a 750  m 
*  Buchaín, a 1.025  m 
*San Mamede, a 1.040  m 
* Valiña, a 1.105  m 
* Nantón, a 1.700 m 
 

Planeamento vixente Lei 
2/2016 do chan de Galicia. 
Clasificación do chan no 
municipio da Baña: 
*Chan Rústico de 
Protección Agropecuaria 
*Chan Rústico de 
Protección Forestal 
*Chan Rústico de 
Protección de las Aguas 
*Chan Rústico de 
Protección de 
Infraestructuras 
Clasificación do chan no 
municipio de Negreira: 
*Chan Rústico de 
Protección Forestal 
 
(Aplicación art. 34.4 Lei 
2/2016). 

5 aeroxeradores 
modelo  Gamesa  
G170 ou similar 
de ata 6  MW de 
potencia nominal 
unitaria, sendo a 
potencia total do 
parque eólico de 
30 MW.  
* torre de 
medición eólica  
* subestación 
eléctrica 30/132 
kV. 
 
*170 m. de 
diámetro de pas e 
de 135 metros de 
altura de  buxe 
que xerarán unha 
potencia total de 
30  MW. 

Impactos severos sobre os recursos hídricos. Vulneración da Directiva Marco dá Auga 
(DMA): 
Afecta á zona do Río Tambre e Ría de Muros e Noia, pertencente á Demarcación  Hidrográfica 
Galicia Costa. Os principais afluentes ddo río Tamble son o Dubra e o río Barcala. Neste último 
desemboca o Rego de  Duomas cuxa cabeceira se atopa próxima aos aeroxeradores do parque 
eólico. 
* A zona onde se sitúa a torre de medición atópase ao redor dos 12 m ao oeste da zona de 
policía do Rego de  Doumes. 
*O vial de acceso á torre de medición cruza sobre un arroio temporal que verte ao Rego de  
Doumes. 
*O vial de acceso ao aeroxerador T1, así como parte da plataforma deste aeroxerador, sitúase 
sobre a zona de policía dun arroio temporal que verte ao Rego de  Nantón, así como 184  m do 
vial que conecta o aeroxerador  T1 coas restantes infraestruturas do parque eólico. 
•Rede hidrolóxica subterránea 
O ámbito de estudo do parque eólico sitúase sobre a masa de auga subterránea denominadas 
como: MasSub 014.007 “Tambre”. A zona de afección polas infraestruturas que constitúen o 
parque eólico, sitúase sobre a mencionada masa de auga subterránea “Tambre”. 
Afección a especies protexidas: 
- Unha especie dentro da categoría “En perigo”: 1  invertebrado,  Oxygastra curtisii. 
- Oito especies dentro da categoría “Vulnerable”: 2 peces (Chondrostoma  duriense e  Salmo  
trutta), 3 anfibios (Píntega píntega,  Chioglossa  lusitánica e Ra  iberica), 2 aves ( Circus  
pygargus e Streptopelia  turtur) e 1 especie de mamífero (Oryctolagus  cuniculus). 
- Cinco especies dentro da categoría “Case ameazada”, repartidas do seguinte modo:1 anfibio 
(Alytes  obstetricans), 1 réptil( Podarcis  bocagei), 2 aves (Falco  subbuteo e  Milvus  migrans) e 
1 mamífero ( Canis  lupus). 
- lución (Anguis  fragilis) e a  víbora de Seoane (Vipera  seoanei). 
-  2 especies de morcegos: Rhinolophus  hipposideros (morcego de ferradura pequena) 
catalogada como “Vulnerable” segundo o catálogo galego de especies ameazadas (Decreto 
88/2007) e incluída na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial 
regulado polo Real Decreto 139/2011; e  Myotis  daubentonii (morcego pardo ribeirego) 
incluído na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial. 
- 4 especies: os morcegos anano ou común ( Pipistrellus  pipistrellus) o morcego de Cabrera 
(Pipistrellus  pygmaeus), o  nóctulo grande ( Nyctalus  lasiopterus) e 
o morcego de cova (Miniopterus  schreibersii); estas dúas últimas especies atópanse na 
categoría “Vulnerable” polos catálogos español e galego de especies ameazadas. 
O parque eólico Troitomil está situado nunha das zonas importantes para os mamíferos, a 
cunca do río Tambre ZIM. 
Afección sobre Hábitats de interés comunitario: 
carballo ( Quercus  robur) e castiñeiro ( Castanea  sativa) afectados por Aeroxeradores  T2, 
T3,  T4,  T5, Torre de medición 
Matogueira (combinado con pasteiro, rocas e especies arbóreas): Erica arbórea, Erica  
umbellata, Erica  mackaiana, Erica  ciliaris, Ulex  europaeus,  Ulex  gallii Calluna  vulgaris,  
Daboecia cantábrica,  Lithodora  prostata, Rubus  spp.,  Pteridiumaquilinum afectada por 
Aeroxerador. 
AUSENCIA DE AVALIACIÓN DO PATRIMONIO INMATERIAL 
Afección ao patrimonio cultural: RE15007003 PETROGLIFO DA PENA DE ALDE polo 
aeroxenerador T4. GA15007014 CASTRO DE VILAR DE TORRE. OS CASTROS. GA15007016 
MÁMOA DA MINA DE MOSQUERIA. CR-10 CRUCEIRO EN CAPILLA DE VILAR DA TORRE. 

Impacto paisaxístico severo: 
A  área de especial interese paisaxístico máis 
próxima ao parque eólico denomínase “Carballeira 
de San Cibrán”, e atópase en torno o 2 km ao 
oeste do aeroxerador  T02. En torno o 2,3 km ao 
sur das infraestruturas áchase a  AEIP “A Ponte 
Maceira”. En torno o 4,5 km e 5,5 km ao sur 
estarían as  AEIP “Muíños de Ons” e “Torres de 
Altamira”, respectivamente; en torno o 7,5 km 
atópanse, as  AEIP “ Míños  do  Viceso” polo 
suroeste, “Ou Monte Pedroso” polo sueste, e 
“Chaián” polo leste; ao suroeste en torno o 9,4 km 
localízase a  AEIP “ Baixo Tambre”. Para finalizar, a 
máis de 15 km ao suroeste está a  AEIP “San 
Xusto”. O  miradoiro 
máis próximo á zona é o miradoiro “Santa 
Mariña”, situado en torno o 
1,5 km ao noroeste do parque eólico. En torno o 
6,3 km estaría o miradoiro “Pico San Marcos” ao 
sueste, e en torno o 9 km ao leste o miradoiro 
“Espiñeiro”, a maiores distancias estarían o 
miradoiro “O Pedroso” a máis de 12 km polo leste, 
e ao redor do 14 km os miradoiros “Monte 
Castelo” ao norte, “Miradoiro  do Paseo dos  
Leóns” ao sueste, e “Alto de Paradela” polo 
suroeste. A máis de 15 km atópase o miradoiro 
“Monte  Culou” polo suroeste (Fonte: Catálogo dás  
Paisaxes de Galicia). 
Afección ao patrimonio histórico: 
 Ao redor dun 2,2 km ao sur do Parque eólico  
Troitomil pasa a prolongación do Camiño Francés 
cara a Fisterra, denominado Camiño Fisterra-
Muxía, e en torno o 12,8 km ao sueste sitúase o 
trazado do Camiño de Santiago Portugués. 
Na zona de incidencia visual sitúanse: ao norte, os 
Montes  do Castelo, Monte de Cambón, Monte, e 
Monte  do Chan de Negreira; ao leste, os Montes 
de  Regoneto,  Miramonte, e Montes Toubes; ao 
sueste, os Montes Pedroso e  Desabanda; ao sur, 
os Montes de  Oleirón; ao suroeste, os Montes de  
Abixo e Monte  do Castelo; e ao oeste os Montes 
de Lueiro, Piñeiro, de Cabana Moura, e de  
Fontemago. Na franxa entre o 5 km e 10 km, de 
incidencia visual media, atópanse, ao leste, o 
Monte de O 
Pouro, ao sueste, o Monte de Fraís, e ao sur, o 
Monte  do Castro. Hai que destacar tamén, o val 
de Dubra ao norte, na zona de incidencia visual. 

No proxecto non se 
menciona a liña de 
evacuación do 
parque, a pesar de 
ser unha 
infraestrutura máis 
deste e que debera 
ser obxecto de 
avaliación 
ambiental conxunta 
co resto das 
infraestruturas que 
o configuran. 
 
Falla de avaliación 
dos impactos 
ambientais 
sinérxicos, 
acumulados, globais 
e sumativos de todas 
as infraestruturas 
presentes na área de 
afección do parque, 
incluidos outros 
parques presentes 
na entorna e 
infraestruturas 
eléctricas e viarias. 
 

 


