
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 Chan do Eixo, situado nos concellos da Cañiza e Covelo, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/6-4), DOG 

Núm. 143, de 28 de xullo de 2022. Fin prazo para alegacións: 9 de setembro de 2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220728/AnuncioV0653-200722-0008_gl.html 

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

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

parque 
eólico Chan 
do Eixo 

parque eólico 
Chan do Eixo, 
S.L. 

A Cañiza e Covelo 
(Pontevedra) 

– Tres (3) aeroxeradores modelo SG 155 de potencia nominal 4,0 MW, con diámetro de rotor 155 metros e unha altura 
de buxa de 122,5 metros. 
 
– Tres (3) centros de transformación de potencia aparente 4.700 kVA e tensión 0,690/30 kV, situados no interior dos 
aeroxeradores. 
 
– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por un (1) circuíto con cables RHZ1 18/30 kV de seccións de 400 
e 630 mm2 segundo o tramo, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de 
seccionamento e medida. A mesma gabia incluirá cables de terra de Cu de 50 mm2 e condutores de fibra óptica. 
 
– Un (1) centro de seccionamento e medida prefabricado normalizado cos seguintes elementos principais: 
 
• Celas de media tensión 30 kV para medida, seccionamento e protección das liñas de entrada/saída de circuítos. 
 
• Cela de medida con transformadores de intensidade e tensión. 
 
• Cela de servizos auxiliares. 
 
• Armario de contadores para medida. 
 
• Armario rectificador-cargador, para tensións de 220 V AC e 48 V DC. 
 
• Armario de servizos auxiliares. 
 
• Cadro de control. 
 
• Rack de comunicacións. 
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• Sistema de posta á terra en anel, que estará conectada coa posta á terra de ligazón do parque eólico. 
 
– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por un (1) circuíto con cables RHZ1 18/30 kV 3×(1×630 mm2) Al, 
de interconexión entre o centro de seccionamento e medida e a subestación 30/220 kV do parque eólico Alto da 
Telleira. A mesma gabia incluirá cables de terra de Cu de 50 mm2. 

 

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 técnico, estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial (proxecto de interese 

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


