
RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización 

administrativa previa e de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) das instalacións do parque eólico Alto da Telleira, situado nos concellos da Cañiza e Covelo, da 

provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/3-4). DOG Núm. 241, de17 de decembro de 2021. Prazo para remitir alegacións: sen prazo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0596-101221-0007_gl.html 

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

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

parque eólico 
Alto da 
Telleira 

Alto da Telleira, 
S.L. 

A Cañiza e 
Covelo 
(Pontevedra) 

– Nove (9) aeroxeradores: os aeroxeradores identificados cos números 1, 2, 4, 5, 6 e 8 serán do modelo V162–5,6 MW de Vestas, cunha altura 
de buxa de 119 metros e un diámetro de rotor de 162 metros. Os aeroxeradores identificados como 3 e 7 serán do modelo V162–4,8 MW de 
Vestas, coa mesma altura e o mesmo diámetro de rotor e, por último, o identificado como número 9 será do modelo V150–4,8 MW de Vestas 
con altura de buxa de 105 metros e un diámetro de rotor de 150 metros. 
 
– Nove (9) centros de transformación de potencia aparente 7.000 kVA e tensión 0,720/30 kV, situados no interior dos aeroxeradores. 
 
– Rede soterrada de media tensión (30 kV), de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación Alto da 
Telleira 30/220 kV, formada por cinco (5) circuítos con cables RHZ1 18/30 kV de seccións de 240 e 400 mm2 segundo o tramo. A mesma gabia 
incluirá cables de terra de Cu de 50 mm2 e condutores de fibra óptica. 
 
– Subestación colectora Alto da Telleira 30/220 kV. A aparellaxe de 220 kV situarase no parque de intemperie e será de tecnoloxía convencional 
(AIS) para as posicións de liña e de tecnoloxía híbrida (HIS) para as posicións de transformador. No referente á aparellaxe de 30 kV, esta 
situarase no edificio da subestación e será de tecnoloxía baseada en celas metálicas prefabricadas de illamento en hexafluoruro de xofre. A 
subestación obxecto deste proxecto estará composta dos seguintes elementos: 
 
• Dúas (2) posicións de liña de 220 kV cos equipamentos necesarios de protección e medida. 
 
• Dous (2) módulos de embarrado con medida de tensión en 220 kV. 
 
• Dúas (2) posicións de transformador de potencia de 220/30 kV cos equipamentos necesarios de protección e medida. 
 
• Dous (2) transformadores de potencia de relación 220/30 kV de tipo intemperie e con potencias aparentes de 70/80 MVA (ONAN/ONAF) e 
105/120 MVA (ONAN/ONAF). 
 
• Un (1) transformador de servizos auxiliares de 100 kVA. 
 
• Nove (9) posicións de liña de 30 kV, equipadas cos equipamentos necesarios de protección e medida. 
 
• Sete (7) posicións de corte e medida de 30 kV. 
 
• Dúas (2) posicións de transformador de potencia e dúas (2) de transformador de servizos auxiliares de 30 kV, equipadas cos equipamentos 
necesarios de protección e medida. 
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• Dúas (2) posicións de batería de condensadores. 
 
• O parque de intemperie contará, ademais, con dúas (2) reactancias de posta á terra e dúas (2) baterías de condensadores. 
 
– Rede soterrada de alta tensión (220 kV) de 270 m, de interconexión entre a subestación Alto da Telleira e a subestación de Fontefría 400/220 
kV, formada por cables tipo RHE- RA+2 OL 127/220 kV 1x2.000 mm2 Cu + T375 mm2 Al, enterrados en gabia dispostos en triángulo, cable de 
comunicacións PKP e de conexión equipotencial RV 0,6/1 kV 1xCu300 mm2. 

 

 


