
RESOLUCIÓN do 14 de xuño 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 Rodeira, situado nos concellos de Vila de Cruces e Lalín, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/04).Fin prazo para alegacións: 16 de 

agosto de 2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220630/AnuncioV0653-210622-0018_gl.html 

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

NOME  DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 

Parque eólico 
Rodeira. 

Green Capital 
Power, S.L. 

Vila de 
Cruces e 
Lalín 
(Pontevedra) 

Características técnicas recollidas no proxecto: 
 
– Catro (4) aeroxeradores de 5,5 MW de potencia unitaria, de 158 de diámetro de rotor e unha altura de buxeiro de 161 m, 
correspondentes co modelo General Electric GE158 ou modelo similar. 
 
– Catro (4) centros de transformación de potencia nominal 6.228 kVA e tensión 0,69/30 kV, situados no interior dos 
aeroxeradores. 
 
– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por dous (2) circuítos con cables RHZ1-2OL 18/30 kV de 95 e 240 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: 
 
Nivel de 132 kV (intemperie): 
 
Unha posición de liña-transformador, formada polos seguintes elementos: un xogo de tres pararraios autoválvulas de protección 
de liña; un xogo de tres transformadores de tensión indutivos; un seccionador con coitelas de posta a terra; un xogo de tres 
transformadores de intensidade para medida e protección; un interruptor trifásico de mando tripolar en SF6; un xogo de tres 
pararraios autoválvulas de protección de transformador e un transformador de potencia 132/30 kV T-1 de 25/30 MVA 
(ONAN/ONAF). 
 
Nivel de 30 kV (interior): 
 
Un embarrado de media tensión, formado polos seguintes elementos: unha cela de protección de transformador de potencia, 
lado 30 kV; unha cela de medida de tensión en barras; dúas celas de liña de 30 kV para os embarrados de media tensión; unha 
cela de servizos auxiliares e unha cela de batería de condensadores. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220630/AnuncioV0653-210622-0018_gl.html
https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica


 
Nivel de 30 kV (intemperie): 
 
A posición de transformador terá asociados os seguintes elementos no seu lado de conexión co sistema de 30 kV intemperie: un 
xogo de tres pararraios autoválvulas de protección; illadores soporte; embarrado con tubo de cobre; unha reactancia de posta a 
terra de 500 A/30 s e un seccionador de protección da reactancia. 
 
– Unha (1) torre meteorolóxica de 161 m de altura. 

 

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: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a relación de bens e dereitos afectados 

que se anexa a esta resolución. 


