
ACORDO do 30 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de 

construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico 

Restelo, nos concellos da Fonsagrada, Baleira, Becerreá e Navia de Suarna (Lugo) (expediente IN408A 2018/019), DOG Núm. 147, de 3 de agosto de 2022. Prazo para 

remitir achegas/opinións: 04/08/2022 - 15/09/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220803/AnuncioV0653-070722-0016_gl.html 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/restelo 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

parque eólico 
Restelo 

Greenalia Wind 
Power, S.L.U., NIF: 
B70501473 

A Fonsagrada, 
Baleira, Becerreá e 
Navia de Suarna 

– Oito (8) aeroxeradores modelo SG145 5 MW do fabricante Siemens Gamesa ou similar de potencia 
máxima activa de xeración eléctrica 5 MW, cun diámetro de rotor de 145 m e altura de buxe 102,5 m. 
 
– Un (1) aeroxerador modelo SG145 5 MW do fabricante Siemens Gamesa ou similar de potencia 5 MW, 
limitado a potencia máxima activa de xeración eléctrica 2 MW (xerador eléctrico con placa de características 
de 2 MW). 
 
– Nove (9) centros de transformación, instalados no interior da torre de cada un dos aeroxeradores, 
formados por transformadores de 6.000 kVA de potencia nominal e relación de transformación 0,69/30 kV, 
celas de media tensión de 36 kV e os correspondentes equipos de protección, telemando e demais 
elementos auxiliares. 
 
– Rede colectora soterrada de 30 kV, conformada polos cables de MT, con condutor tipo RHZ1-OL 18/30 kV, 
os cables de comunicación e os cables de terra, que unen os aeroxeradores entre si e coa subestación 
eléctrica do parque, co obxecto de evacuar a enerxía xerada. 
 
– Subestación eléctrica Restelo tipo convencional, constituída por: 
 
• Un edificio de control que alberga o sistema de celas de interior de 30 kV, en configuración de simple 
barra, con tres posicións de liña, unha posición de transformador, unha posición de servizos auxiliares, dúas 
posicións de medida de barras, acoplamento e remonte de barras. A aparataxe deste sistema estará 
disposta en celas blindadas con illamento SF6. 
 
• Parque exterior onde se localizan elementos de 132 kV, en configuración de simple barra, cunha posición 
de liña e unha posición de transformador de potencia, segundo as especificacións de proxecto. 
 
• Un transformador de intemperie de relación 132/30 kV e potencia 45/50 MVA ONAN/ONAF. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220803/AnuncioV0653-070722-0016_gl.html
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/restelo


 
– Obra civil consistente en camiños de acceso aos aeroxeradores, cimentacións, plataformas dos 
aeroxeradores e gabias para cableado e rede de terras. 

 

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e 

Recursos Naturais. 

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o 

establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

Obxecto da información pública: 

– Proxecto de execución (abril de 2020) das instalacións para os efectos da súa autorización administrativa previa e de construción. 

– Estudo de impacto ambiental (febreiro de 2022). 

– Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico, de abril de 2020). 

 


