
ACORDO do 24 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a 

declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental 

(EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Monte Neme nos concellos de Carballo e Malpica 

de Bergantiños (A Coruña) (expediente IN661A 2007/04). DOG Núm. 47, de 9 de marzo de 2022. Fin prazo para alegacións: 22/04/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220309/AnuncioG0596-210222-0006_gl.html 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/monte-neme 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS 

parque eólico 
Monte Neme 
(expediente 
IN661A 2007/04) 

Enel Green 
Power España, 
S.L.U. 

Carballo e Malpica de 
Bergantiños (A Coruña) 

– 4 aeroxeradores de 6,00 MW de potencia unitaria, cun sistema de regulación que se configurará para limitar 
a potencia activa máxima de parque a 16 MW de forma permanente, de acordo coa potencia admisible no 
punto de conexión (capacidade de acceso). Aeroxeradores con velocidade variable e paso variable, altura ata 
a buxa de 115 m e un diámetro de rotor de 170 m. 
 
– 4 centros de transformación tipo seco en góndola de potencia unitaria de 6.500 kVA e relación de 
transformación de 0,69/33 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e 
protección. 
 
– Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores 
e a subestación transformadora do parque de 30/66 kV, composta por 2 circuítos con condutores tipo RH5 Z1 
18/30 kV de seccións 240 mm2 e 95 mm2 de aluminio. 
 
– Rede de terras xeral de modo que as instalacións electromecánicas e subestación do parque eólico forman 
un conxunto equipotencial. A rede de terras será con condutor de Cu-50 mm2. 
 
– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica que interconectará os aeroxeradores co 
centro de control situado na SET do parque. 
 
– Unha torre meteorolóxica de 115 metros de altura. 
 
– Subestación con transformador de potencia en intemperie, trifásico, en baño de aceite, de potencia 20 MVA 
ONAN/ ONAF, relación de transformación 66/33 kV, distribuído da seguinte forma: 
 
• Parque de 66 kV en intemperie cunha posición ríxida de liña-trafo con regulación en carga. 
 
• Un conxunto de celas de 30 kV formado por celas blindadas illadas en SF6 con configuración de simple barra 
e relés de protección incorporados, constituído por: 
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- 3 posicións de chegada de liña 30 kV dos aeroxeradores P.E. Monte Neme (1 cela de reserva). 
 
- 1 posición de batería de condensadores. 
 
- 1 posición de transformador, lado 30 kV. 
 
- 1 posición de transformador de servizos auxiliares. 
 
- Nese edificio tamén se atopa o transformador de servizos auxiliares de tipo seco de 160 kVA e relación de 
transformación 33/0,42 kV. 
 
• Nos edificios proxectados situaranse tamén o centro de control, xunto coas comunicacións e proteccións. 
 
– A evacuación da enerxía eléctrica producida no parque eólico realizarase a través dunha liña eléctrica aérea 
de alta tensión 66 kV que transportará a enerxía desde a subestación Monte Neme ata a subestación Cabana, 
que será obxecto doutro proxecto independente. 

 


