
ACORDO do 11 de xullo 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 de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico San Cosmeiro, nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña) (expediente 

IN408A 2019/024), DOG Núm. 152, de 10 de agosto de 2022. Prazo para remitir achegas/opinións: 11/08/2022 - 22/09/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220810/AnuncioV0653-120722-0001_gl.html 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS 

parque eólico San 
Cosmeiro 
(IN408A/2019/024) 

Green Capital 
Power, S.L. 
CIF: 
B85945475 

Outes e Mazaricos (A Coruña) – 8 aeroxeradores modelo SG145 HH 127,5 ou semellante, de 4,5 MW de potencia unitaria, con 
altura de buxa 127,5 m e diámetro de rotor 145 m. 
 
– 8 centros de transformación tipo seco, cada un asociado a cada aeroxerador, situados na 
base do aeroxerador ou na góndola (dependendo do modelo de aeroxerador instalado), de 
potencia unitaria 5.350 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas 
correspondentes celas de protección e manobra, do tipo modular con illamento integral en 
SF6. 
 
– Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos 
aeroxeradores e o centro de seccionamento 30 kV, composta por 3 circuítos con condutores 
tipo RHZ1-2OL 18/30 kV de seccións 95, 150, 240 e 400 mm² de aluminio. 
 
– Rede de terras xeral, de modo que as instalacións electromecánicas e o centro de 
seccionamento do parque eólico formen un conxunto equipotencial. As instalacións de posta á 
terra dos aeroxeradores uniranse entre si e á rede de terras do centro de seccionamento 
mediante o cable de acompañamento de sección de 50 mm² de Cu, instalado na mesma gabia 
que os cables de rede eléctrica de 30 kV de interconexión entre os centros de transformación. 
 
– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica. 
 
– Torre meteorolóxica de altura 129,5 m. 
 
– O edificio do centro de seccionamento de 30 kV dispón de salas independentes: 
 
• Sala de protección e control, onde se localizan as proteccións, os contadores de medida e o 
armario rectificador de corrente. 
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• Sala onde se localiza o transformador de servizos auxiliares de 30/0,4 kV para alimentar os 
servizos propios do centro de seccionamento. 
 
• Sala de celas de MT onde se localizan as saídas das liñas 1 e 2, as liñas do PE, o transformador 
de SSAA e a cela de medida. 
 
As instalacións principais de centro de seccionamento divídense en: 
 
• Sistema de 30 kV. 
 
• Sistema de control, comunicacións e protección. 
 
• Sistema de posta á terra. 
 
A configuración no nivel de 30 kV é de simple barra. O sistema de 30 kV estará formado por un 
conxunto de cabinas de montaxe interior, con interruptor automático de corte en baleiro, en 
execución de barra simple con illamento en SF6. 
 
Os cables illados no nivel de 30 kV serán de HZ1-2OL 18/30 kV de aluminio con seccións 150 
mm², 240 mm², 400 mm² e 630 mm². 
 
– A enerxía xerada polo parque eólico San Cosmeiro evacuarase a través da LAT 30 kV PE San 
Cosmeiro-PE Maragouto (IN408A 2020/171), con orixe no centro de seccionamento do parque 
e final na sala de celas da subestación do parque eólico de Maragouto (IN408A 2017/21), onde 
se elevará a tensión de 30 kV a 132 kV. A enerxía xerada polo cluster será transportada 
mediante a denominada solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas 
(IN408A 2020/144), consistente nunha LAT 132 kV, con orixe na subestación do parque éolico 
de Maragouto (IN 408A 2017/21), ata a subestación de Banzas, e desta ata a subestación 
colectora de Lousame 132/220 kV, e desde ela a través dunha LAAT 220 kV conectarase á SET 
Lousame 220 de Red Eléctrica de España, S.A.U. (IN407A 2009/471/1). Tanto os proxectos de 
liñas coma os dos parques do cluster son obxecto de proxecto independente e atópanse todos 
eles en fase de tramitación. 

 

Documentación que se expón: 

1. O proxecto de execución (maio 2022-visado 7.6.2022). 



1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico. 

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste 

acordo. 

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto. 

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (maio 2022-asinado 6.6.2022). 

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (maio 2022-visado 2.6.2022). 

 


