
RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de 

autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade 

pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, emprazado nos concellos de Silleda e Forcarei da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4). DOG Núm. 13, de 

20 de xaneiro de 2022. Prazo para alegacións: ata o 10/02/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0596-171221-0004_gl.html 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

parque eólico 
Monte Festeiros 

A.V. Monte 
Festeiros, S.L.U. 

Silleda e Forcarei 
(Pontevedra) 

– 10 aeroxeradores tripala modelo Vestas: 4 V-136 e 6 V-150. Dous V136 terán limitada a súa potencia nominal para 
efectos de adaptarse á potencia máxima do parque eólico (48 MW). A altura será variable tal como se indica na 
táboa de características dos aeroxeradores, e con unha lonxitude de pala de 73,66 m para os V150 e 66,66 m para os 
V136. Cada un deles estará equipado con un transformador elevador 0,72/30 kV no seu interior. 
 
– 2 torres de medición: 
 
• Torre de medición 1 terá unha altura de 82 m. Colocaranse os seguintes aparellos de medida: 
 
2 anemómetros a 82 e 62 metros. 
 
2 veletas a 79 e 59 metros. 
 
Termohigrómetro a 77 metros. 
 
Barómetro a 77 metros. 
 
• Torre de medición 2 terá unha altura de 125 m, cos seguintes aparellos de medida: 
 
3 anemómetros a 125, 105 e 85 metros. 
 
3 veletas a 122, 102 e 82 metros. 
 
Termohigrómetro a 120 metros. 
 
Barómetro a 120 metros. 
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– A rede de media tensión do parque, recollerá a enerxía xerada polos aeroxeradores e transportarase ata a 
subestación colectora 30/132 kV Monte Festeiros, estará formada polos seguintes elementos: 
 
• 10 centros de transformación, grupo de conexión Dyn11 e tensión 0,72/30 kV situados no interior dos 
aeroxeradores. 
 
• 3 liñas soterradas (de sección variable) de 30 kV para conectar os aeroxeradores entre si e coa subestación 
colectora do parque. Circuíto nº 1 MF1, MF2, MF3 de lonxitude 6.329,1 m e potencia 10,20 MW; circuíto nº 2 MF8, 
MF9, MF10 de 5.061,75 m e potencia 16,80 MW e circuíto nº 3 MF4, MF5, MF6, MF7 de 1.990,4 m con potencia 
21,00 MW. 
 
En paralelo á canalización eléctrica, instalarase o cable de posta a terra de cobre e sección 50 mm2. 
 
Os condutores de media tensión serán de tipo RHZ1 18/30 kV Al + H16/25 e sección variable de 50, 95, 150, 240, 400 
e 630 mm2. 
 
A lonxitude total de gabia resulta de 9.909,51 m. 
 
– Subestación transformadora Monte Festeiros onde se elevará a tensión de entrada de 30 kV a unha tensión de 
saída de 132 kV por medio dun transformador 132/30 kV de 50/55 MVA ONAN/ONAF. Contará cun parque de 
intemperie, onde estará a aparamenta de 132 kV e será de tecnoloxía compacta tipo módulos PASS M0 de ABB ou 
similar e unha parte cuberta para a aparamenta de 30 kV. 
 
O centro de control do parque e a parte cuberta da subestación estarán situados nun mesmo edificio separados e 
con accesos independentes. O sistema de control utilizará unha rede Ethernet sobre fibra óptica que enlaza os 
aeroxeradores co servidor SCADA. 
 
Contará tamén cun transformador de servizos auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA. 

 


