
RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de 

autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en 

concreto, das instalacións do parque eólico Órrea, situado no concello de Agolada, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/10-4), DOG Núm. 153, de 11 de 

agosto de 2022. Prazo para remitir alegacións: 11/08/2022 - 23/09/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220811/AnuncioV0653-210722-0001_gl.html 

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

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 

parque eólico 
Órrea 

Aldesa Energías 
Renovables de 
Galicia, S.L. 

Agolada (Pontevedra) – Dez (10) aeroxeradores de 6.000 e 4.300 kW de potencia unitaria limitados a 6.000, 4.200 e 3.600 
kW, de 150 e 136 m de diámetro de rotor e unha altura de buxeiro de 105 m, correspondentes co 
modelo Vestas V150-6 MW (2 uds.), V150-4.3 MW (2 uds.) e V136-4.3 MW (6 uds.), ou modelo 
similar. 
 
– Dez (10) centros de transformación de potencia nominal 7.000 e 5.150 kVA e tensión 0,69/30 kV, 
situados no interior dos aeroxeradores. 
 
– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por tres (3) circuítos con cables RHZ1-2OL 
18/30 kV Al+H16 de 240, 400 e 630 mm2 segundo o tramo, de interconexión entre os centros de 
transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora. Pola mesma gabia discorrerá 
cable de terra de 50 mm2 e condutor de fibra óptica. 
 
– Subestación de transformación 30/132 kV que contará coas seguintes instalacións: tres (3) posicións 
de liña aérea de 132 kV; dous (2) módulos de embarrado de 132 kV con medida de tensión; unha (1) 
posición de transformador de 132/30 kV cos equipos necesarios de protección e medida en 
tecnoloxía GIS; un (1) transformador de 50 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 132:32 
kV e regulación en carga 132 ± 10 × 1,5 % kV; unha (1) reactancia de posta a terra en 30 kV, con 
limitación de corrente a 500 A, 30 s; unha (1) posición de transformador de 30 kV; tres (3) posicións 
de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores; unha (1) posición de batería de condensadores 
de 30 kV; unha (1) posición de transformador de servizos auxiliares de 30 kV con medida de tensión 
de barras e un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,42-0,23 kV de 100 kVA. 
 
Así mesmo, para realizar as funcións de control, mando e protección da instalación montaranse os 
seguintes cadros: un sistema independente de corrente continua 125 Vcc; servizos auxiliares; 
proteccións eléctricas e sistema de control e SCADA. 
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– Unha (1) torre meteorolóxica de 105 m de altura. 
 
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 da Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental. 

 

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o 

obxecto da información pública os seguintes documentos: o proxecto técnico, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a relación 

de bens e dereitos afectados que se anexa a esta resolución. 


