
ACORDO do 5 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten 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 LAT 132 kV evacuación parque 

eólico Legre, nos concellos de Oza-Cesuras e Mesía (expediente IN408A 2020/143), DOG Núm. 192, de 7 de outubro de 2022. Fin prazo para alegacións: 22/11/2022. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioV0653-060922-0004_gl.html 

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

NOME DO 
PROXECTO 

PROMOTORA MUNICIPIOS AFECTADOS CARACTERÍSTICAS 

LAT 132 kV 
evacuación PE 
Legre 

Green Capital 
Power, S.L. 
(CIF. 
B85945475) 

Oza-Cesuras e Mesía (A Coruña) • A LAT componse dun só tramo aéreo de 3.854 m. 
 
• A configuración do tramo será de simple circuíto en triángulo con condutor LA-180. A liña 
dispón de cable de fibra óptica OPGW48 para comunicacións. 
 
• O tendido aéreo realízase sobre 18 apoios de celosía de aceiro. 
 
• A conexión á terra dos apoios non frecuentados no caso dos apoios con cimentación tipo 
monobloque conectaranse á terra por medio dunha pica de aceiro cobreado de 2 m de 
lonxitude e 14 mm de diámetro no fondo da cimentación. Conectaranse o apoio a través de 
cable de AC-50 mm2 galvanizado ou ben cobre nu de igual sección, coas grampas necesarias. 
Os apoios con cimentación do tipo catro (4) patas conectaranse á terra por medio de dúas picas 
de aceiro cobreado de 2 m de lonxitude e 14 mm de diámetro en dúas patas situadas 
diametralmente opostas. Nas dúas patas que non dispoñen de pica de terra instalarase un 
dobre anel de cable de AC-50 mm2 galvanizado ou cobre nu na base da cimentación. A 
conexión do apoio a cada pica ou anel realizarase mediante cable de aceiro galvanizado ou ben 
cobre nu de 50 mm2. Non hai apoios clasificados como frecuentados. 

 

Documentación que se expón: 

1. O proxecto técnico (agosto 2022-visado o 24.8.2022). 

1.1. Plano xeral das instalacións. 

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (xuño 2022-asinado o 7.6.2022). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221007/AnuncioV0653-060922-0004_gl.html
https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion


3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (xuño 2022-visado o 23.6.2022). 

 


