
ACORDO do 1 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a 

autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico A Costa, nos 

concellos de Mazaricos, Outes e Muros (expediente IN408A 2019/051), DOG Núm. 185, de 28 de setembro de 2022. Prazo para remitir achegas: 29/09/2022 - 

11/11/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioV0653-010922-0002_gl.html 

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

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS 

parque eólico 
A Costa 
(IN408A 
2019/051) 

Wind Premier A 
Costa, S.L.U., CIF 
B70590526 

Mazaricos, Outes e Muros 
(A Coruña) 

– Dous aeroxeradores modelo SG145 4,5 do fabricante Siemens-Gamesa ou similar, de 4,5 MW de 
potencia unitaria. Os aeroxeradores son de velocidade variable e paso variable, teñen unha altura 
de buxa de 90 m e un diámetro de rotor de 145 m. 
 
– Dous centros de transformación, un no interior de cada aeroxerador, en góndola de potencia 
unitaria 5.000 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas de 
seccionamento, protección e manobra. 
 
– Rede eléctrica subterránea de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos 
aeroxeradores e a subestación transformadora do parque de 30/132 kV, composta por 2 circuítos 
con condutores tipo RHZ1 OL 18/30 kV de seccións 240 mm2 de aluminio, desde o aeroxerador 1 de 
lonxitude 548 m, desde o aeroxerador 2 de lonxitude 546 m, ata o centro de control. Un circuíto de 
evacuación desde o centro de seccionamento e control de 30 kV con condutor tipo RHZ1 18/30 kV 
de 240 mm2, de lonxitude 4.980 m, en sistema trifásico, ata a subestación eléctrica do parque 
eólico. 
 
– Rede de terras xeral, de modo que as instalacións electromecánicas e a subestación do parque 
eólico formen un conxunto equipotencial. O sistema de terras do parque eólico será condutor de 
cobre espido de 50 mm2 enterrado nunha gabia. 
 
– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica. 
 
– A enerxía do parque eólico ingresarase á rede eléctrica nacional a través dunha subestación de 
enerxía de 30/132 kV cun transformador de potencia 25/30 MVA ONAN/ONAF. 
 
A subestación obxecto do proxecto estará composta por: 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioV0653-010922-0002_gl.html
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion


e 132 kV de intemperie en configuración de simple barra, cunha 
posición de liña e unha posición de transformador de potencia. 
 

posicións de liña, unha posición de transformador, unha posición de servizos auxiliares, dúas 
posicións de medida de barras, acoplamento e remonte de barras. A aparellaxe deste sistema estará 
disposta en celas blindadas con illamento en SF6. 
 

tencia de 25/30 MVA ONAN/ONAF. 
 
– Un van destensado de conexión da subestación da Costa co primeiro apoio da liña aérea de alta 
tensión 132 kV Maragouto-Banzas (que forma parte da solución de evacuación conxunta 
Maragouto-Banzas), de lonxitude 34,26 m de 450 mm2 de aluminio. 
 
– A evacuación da enerxía xerada no parque eólico A Costa realizarase de forma conxunta coa 
enerxía xerada polo parque eólico Vaqueira, obxecto de proxecto independente. A subestación do 
parque A Costa permite a transformación da enerxía, desde esta evacúase mediante a denominada 
solución de evacuación Maragouto-Banzas (IN408A 2020/144, en tramitación) que evacuará a 
enerxía na SET Lousame 220 kV da rede eléctrica de España (REE). 

 

Obxecto da información pública: 

A solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de 

interese autonómico (PIA). 

Documentación que se expón: 

1. O proxecto de execución (xullo 2022-visado 28.7.2022). 

2. O plano xeral das instalacións do proxecto. 

3. O estudo de impacto ambiental (EIA) (decembro 2021-asinado 15.12.2021). 

4. O proxecto de interese autonómico (PIA) (xullo 2022-visado 28.7.2022). 

 


