
ACORDO do 10 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de 

construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) en relación co proxecto da LAT 132 kV 

da subestación do parque eólico Restelo a subestación do parque eólico Monteiro, nos concellos de Baleira e Becerreá (Lugo) (expediente IN408A 2022/004), DOG Núm. 

169, de 6 de setembro de 2022. Prazo para remitir achegas/opinións: 07/09/2022 - 19/10/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220906/AnuncioV0653-100822-0005_gl.html 

https://economia.xunta.gal/transparencia/instalacions-xeracion/lat-restelo-monteiro 

NOME DO PROXECTO PROMOTORA MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS 

proxecto de liña aérea de alta tensión en 
132 kV da subestación do parque eólico 
Restelo a subestación parque eólico 
Monteiro, nos termos municipais de 
Baleira e Becerreá (Lugo) 

Green Capital 
Power Restelo, 
S.L.U. NIF: 
B70567136 

Baleira e Becerreá 
(Lugo) 

A liña e instalacións discorrerán polos termos municipais de Baleira e Becerreá, na 
provincia de Lugo, cun trazado que discorre desde a subestación do parque eólico 
Restelo ata a subestación do parque eólico Monteiro. 
 
1. Liña de evacuación da enerxía eléctrica xerada polo parque eólico Restelo, de 
132 kV de tensión nominal, cunha lonxitude de 5.451,87 m e un trazado que 
discorre polos concellos de Baleira e Becerreá. Conta cun único tramo aéreo que 
parte do pórtico saída da SET do parque eólico Restelo e finaliza no pórtico de 
chegada da SET do parque eólico Monteiro. Configuración de simple circuíto con 
disposición de crucetas en triángulo, con condutores tipo LA-180 (147-AL1/34-
ST1A) e cable de garda OPGW-130 ao longo de todo o trazado, sección total 181,6 
mm2. 

 

Obxecto da información pública: 

A solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de 

incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. 

Documentación que se expón: 

 O proxecto de execución (declaración responsable asinada con data do 2 de xuño de 2022). 

 O estudo de impacto ambiental (EIA) (de maio de 2022). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220906/AnuncioV0653-100822-0005_gl.html
https://economia.xunta.gal/transparencia/instalacions-xeracion/lat-restelo-monteiro


 O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico, declaración responsable asinada con data do 2 de xuño de 2022). 

 


