
ACORDO do 4 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización 

administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da Laracha e 

Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37). DOG Núm. 52, de  16 de marzo de 2022. Fin prazo para alegacións: 29 de abril de 2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0596-070322-0005_gl.html 

http://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/coto-loureiro 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS 

parque eólico Coto 
Loureiro 

Adelanta Corporación, 
S.A. 

A Laracha e Cerceda (A 
Coruña) 

• Catorce (14) aeroxeradores tripá, modelo V136 de Vestas, trece deles de 3,6 MW de potencia 
nominal unitaria e o restante de 3,2 MW, con velocidade variable e paso variable, altura ata a buxa de 
105 m e un diámetro do rotor de 136 m. 
 
• Catorce (14) centros de transformación trifásicos montados no interior de cada aeroxerador, de 
potencia aparente unitaria 3.750 kVA e relación de transformación 0,65/30 kV, coas súas 
correspondentes celas de seccionamento, manobra e protección. 
 
• Unha (1) subestación eléctrica transformadora (SET) integrada basicamente por dous sistemas 
eléctricos (de tensión 220 e 30 kV, respectivamente) e un transformador de potencia elevador. Tamén 
dispoñerá dun edificio de control con salas independentes para distintos usos. As principais 
características son: 
 
– Parque de 220 kV en intemperie, formado por dúas posicións de liña e dúas posicións de 
transformador (tanto unha posición de liña como unha posición de transformador considéranse de 
reserva e a súa construción non será obxecto deste proxecto), dotadas coa correspondente aparellaxe 
en 220 kV, de tipo convencional. 
 
– Parque de 30 kV: parte deste sistema situarase na sala de celas (no interior do edificio de control), o 
seu esquema será de simple barra e dispoñerá das seguintes celas: unha (1) cela de seccionamento e 
medida, catro (4) celas de manobra, medida e protección para as liñas colectoras procedentes dos 
aeroxeradores con conexión nesta subestación, unha (1) cela de protección do transformador de 
potencia, unha (1) cela de protección de baterías de compensación e unha (1) cela de protección do 
transformador de servizos auxiliares (SSAA). Ademais, instalarase un transformador de SSAA de 100 
kVA e relación 30/0,4 kV. No parque exterior localizarase a reactancia de posta á terra no 
transformador de potencia e a aparellaxe de 30 kV. 
 
– Transformador de potencia elevador, con relación de transformación 220/30 kV, de tipo intemperie 
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e con potencia aparente 50 MVA (ONAN/ONAF). 
 
• Un sistema colector de media tensión (MT) formado por catro circuítos de 30 kV en instalación 
soterrada, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada polas aeroturbinas ata a SET. O tipo 
de cable utilizado para esta rede será o condutor unipolar de aluminio con illamento en polietileno 
reticulado, tipo RHZ1-OL Al 18/30 kV + H16, de diferentes seccións (240 e 400 mm²). 
 
• A posta á terra da rede de MT está constituída por un cable de cobre nu, de sección 50 mm², 
tendido ao longo da canalización de MT, no fondo dela. A rede de terras xeral do parque eólico (PE) 
forma un conxunto equipotencial. 
 
• Pola mesma gabia que as liñas de MT instalarase unha rede de comunicacións que utilizará como 
soporte un cable de fibra óptica e que se empregará para a monitorización e control do PE. 
 
• O PE Coto Loureiro conectarase á rede eléctrica de transporte no nó Mesón do Vento 220 kV, de REE 
e actualmente en servizo. As infraestruturas de evacuación do PE Coto Loureiro non forman parte do 
presente proxecto e serán obxecto dos seguintes expedientes independentes: 
 
– LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nº de 
expediente IN408A 2021/36, actualmente en tramitación e promovido por Adelanta Corporación, S.A.: 
consiste nunha liña aérea en tensión de 220 kV desde a SET do PE Coto Loureiro ata a nova 
subestación (SE) Monte Inxeiro ampliación 220 kV, que é contigua á SET do PE Monte Inxeiro. 
 
– Parque eólico Monte Inxeiro, nº de expediente IN408A 2017/25, actualmente en tramitación e 
promovido por Green Capital Power, S.L.: inclúe no seu proxecto unha liña aérea de 220 kV que vai 
desde a SET do PE Monte Inxeiro ata o apoio 83 da liña de alta tensión (LAT) 220 kV Campelo-Mesón. 
 
– LAT 220 kV Campelo Mesón, nº expediente IN408A 2018/14, actualmente en tramitación e 
promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U.: a liña aquí proxectada remata na subestación de 
transporte de Mesón do Vento 220 kV. 

 


