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Parque Eólico Mancelo (incluida a 
LAT) localizado nos municipios de 
Avión na provincia de Ourense, 
Covelo e A Cañiza na provincia de 
Pontevedra. 

 
3 aeroxeneradores do modelo V136, fabricado por 
Vestas, de paso variable epotencia nominal 4,2 MW. A 
potencia total proxectada para o parque será de 12,6 
MW. 
Diámetro de rotor 136 metros e altura de buxe 112 
metros. 
Cota con un sistema chamado GridStreamer que lle 
permite funcionar con velocidade variable. 
Turbinas equipadas con OptiTip, osistema de 
regulación de control do pitch. Con 
OptiTip, os ángulos das palas son constantemente 
regulados para obter o ángulo óptimo para as 
corrientes de aire existente.  
 
A proposta para a instalación de conexión propia do 
Parque Eólico  Mancelo, consistente nunha  liña  aero-
subterránea en tensión 30  kV para a evacuación de 
enerxía de parque, que discorre entre o centro de  
seccionamiento e medida localizado no propio parque 
e a subestación Colectora Alto dá Telleira 220/30  kV 
(proxecto independente). 
A liña ten a súa orixe no centro de  seccionamiento e 
medida do Parque Eólico  Mancelo e discorre polos 
termos municipais de Covelo e A Cañiza. O punto final 
da liña é a arqueta receptora localizada na Subestación 
Colectora Alto dá Telleira 220/30  kV. 

 
O Parque Eólico  Mancelo 
compartirá unha mesma 
subestación colectora con 
outros parques 
eólicos da contorna, 
denominada Subestación 
Colectora Alto dá Telleira 
220/30  kV. 
Proxectarase esta subestación 
colectora como unha 
infraestrutura común para 
conexión de varios 
parques eólicos da contorna e 
á súa vez, conectará mediante 
unha liña de 220  kV ao nó 
da rede eléctrica de transporte 
denominado  Fontefría 220  kV, 
na futura Subestación Eléctrica 
Fontefría 400/220  kV de REE. 
A subestación colectora e a 
liña de interconexión en 
tensión de 220  kV, serán 
obxecto dun 
proxecto técnico 
independente, que será 
tramitado no expediente 
administrativo propio das 
instalacións comúns de 
conexión. 

 
O ámbito do proxecto encádrase nas 
comarcas paisaxísticas 6.3 “O Condado – A 
Paradanta” dentro da gran área paisaxística 
“Costa Sur – Baixo Miño” e 7.8 “O Carballiño”, 
na gran área “Galicia Central”. Case a 
totalidade da superficie afectada polo 
parque eólico inclúese 
 na área de especial interese paisaxístico 
Serra  do  Suído ( AEIP_08_15) e a de alta 
tensión ademais de proxectarse na  AEIP 
mencionada anteriormente tamén atravesa a  
AEIP Río Deva ( AEIP_06_02). Ademais, 
existen outras ( AEIP) próximas á área de 
implantación do 
parque eólico como son: 
AEIP_05_16 Pozas e fervenzas do Río Cerves 
73 < 5 km 
AEIP_05_09 Pena Corneira 998 < 5 km 
AEIP_08_17 Traspielas 71 10-15 km 
AEIP_05_05 Pazos de Arenteiro 178 10-15 km 
AEIP_08_12 Serra do Cando 3400 10-15 km 
AEIP_06_08 Monte San Momedio 115 10-15 
km 
AEIP_06_03 Castro de Troña 28 10-15 km 
AEIP_08_16 Río Barragán 264 10-15 km 
AEIP_06_04 Castelo de Vilasobroso 12 10-15 
km 
AEIP_06_05 Monte da Picaraña 118 10-15 km 
AEIP_05_18 Baixo Arnoia 1184 10-15 km 
AEIP_05_17 Torre de Sande 4 10-15 km 
AEIP_08_14 Río Oitavén 232 10-15 km 
 

 
 
É previsible un aumento 
da presión sonora pola 
implantación destes tres 
aeroxeradores, aínda 
que tamén debe terse 
en conta que xa existe 
actualmente na zona 
outros parques eólicos, 
os máis próximos ao 
proxecto son o  PE  
Fonteavia Fase II e o  PE  
Tea. 

 

***Existen outros proxectos eólicos en trámite arestora que tamén afectan a AEIP Serra do Suído e que non se mencionan no documento de inicio do p.e. Mancelo. 


