
ACORDO do 14 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete 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 documento ambiental e o proxecto sectorial 

(proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 2020/179). DOG Núm. 

244, de 22 de decembro de 2021. Fin prazo para alegacións: 17/01/2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0596-151221-0003_gl.html 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/instalacions-xeracion/lat-paxareiras-2 

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

LAT 66 kV de 
evacuación do P.E. 
Paxareiras II 

AV Paxareiras, S.L.U. Dumbría (A Coruña) • A LAT obxecto da presente tramitación componse de dous tramos aéreos e dous tramos subterráneos, da 
seguinte maneira: 
 
• O primeiro tramo aéreo ten orixe no pórtico da SET do P.E. Paxareiras II e fin no apoio de paso aéreo-
subterráneoa (PAS) nº 11 (situado nas coordenadas ETRS89: x=493354,51 e y=4758446,95). 
 
• O tramo soterrado nº 1 parte do apoio de PAS nº 11 e remata no apoio de PAS nº 12 (coordenadas ETRS89: 
x=493415,39 e y=4759396,46). A súa lonxitude aproximada é de 1.070 metros. 
 
• O segundo tramo aéreo ten orixe no apoio de PAS nº 12 e fin no apoio de PAS nº 25 (coordenadas ETRS89: 
x=495900,5408 e y=4762304,5117). 
 
• O tramo subterráneo nº 2 parte do apoio de PAS nº 25 e remata no pórtico da SET colectora A Lagoa 
(coordenadas: x=495971,9225 e y= 4762233,9247). Ten unha lonxitude aproximada de 189,50 m. 
 
• A configuración dos tramos aéreos é de simple circuíto, en triángulo, con condutor LA-110 e cable de garda 
de fibra óptica tipo OPGW-24. A lonxitude total do trazado aéreo é de 5.995,60 m. 
 
• Os tramos soterrados levan unha terna de cables tipo RHZ1 36/66 kV 3×1×240 mm² Al, soterrados en 
gabia, dispostos en triángulo, cable de comunicacións PKP e de conexión equipotencial RV 0,6/1 kV 1×Cu 185 
mm². 
 
• O tendido aéreo faise sobre 25 apoios de celosía de aceiro. 
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