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XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

Direccióti Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático 

San Lázaro sin 

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA yolic10 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FORMULADA POLA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E 
CAMBIO CLIMÁTICO O 22 DE FEBREIRO DE 2017, RELATIVA ÁS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS LAT 220 KV DC 
LOUSAME-MAZARICOS, NOVA SUBESTACIÓN A 220 KV DE LOUSAME, LAT 220 KV DC E/S NA SUB. LOUSAME 
DA LAT SANTIAGO-TAMBRE E LAT 220 KV DC LOUSAME-TIBO, PROMOVIDAS POR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 
SAU NAS PROVINCIAS DA CORUÑA E PONTEVEDRA (CLAVE: 2010/0239). 

De conformidade coa proposta do Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos da Subdirección Xeral de 

Avaliación Ambiental, que a continuación se transcribe: 

O texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, aprobado polo Real decreto 

lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, establece no seu artigo 3.1 que os proxectos, públicos e privados, 

consistentes na realización das obras, instalacións ou calquera outra actividade comprendida no seu anexo 1 

deberán someterse a unha avaliación de impacto ambiental na forma prevista na dita normativa. 

O proxecto ao que se retire esta proposta de declaración atópase incluído no grupo 3.g do citado anexo 1, polo 

que, téndose sometido a avaliación de impacto ambiental, procede formular a súa declaración de impacto 

ambiental (DIA), de acordo co artigo 12.1 da referida leí. 

l. INFORMACIÓN SOBRE O PROXECTO E OS ELEMENTOS AMBIENTAIS DO CONTORNO

1.1. Promotor e órgano substantivo 

O promotor do proxecto é a sociedade Red Eléctrica de España, SAU e o órgano substantivo a Dirección Xeral de 

Enerxía e Minas da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

1.2. Obxecto do proxecto, descrición e localización 

O proxecto consiste na execución dunha nova subestación a 220 kV no concello de Lousame (A Coruña) e tres 

liñas eléctricas aéreas de alta tensión a 220 kV que totalizan uns 69,43 km de lonxitude, e que conectarán a dita 

subestación coas existentes en Tibo (Caldas de Reís, Pontevedra) e Mazaricos (Mazaricos, A Coruña) e coa LAT 

220 kV Tambre-Santiago que discorre polas inmediacións. 

Todas as liñas serán de dobre circuíto e contarán con condutor tipo Cóndor AW e dous cables de terra e fibra 

óptica tipo OPGW, sobre apoios metálicos de celosía. 

A finalidade destas instalacións é mellorar a calidade da subministración eléctrica na súa zona de influencia, 

contribuír ao mallado da rede de transporte de tipo estrutural e facilitar a evacuación da xeración en réxime 

especial prevista no plan eólico de Galicia. 

O ámbito de actuación abrangue terreos dos concellos de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes, Mazaricos, 

Padrón e Teo na provincia da Coruña e de Pontecesures, A Estrada, Valga, Cuntis e Caldas de Reís na de 

Ponteved ra. 

No anexo desta declaración inclúese un bosquexo do proxecto conforme figura no documento de síntese do 

estudo de impacto ambiental presentado polo promotor no marco da tramitación ambiental. 

1.3. Principais elementos ambientais do contorno 

A morfoloxía da área de estudo é bastante accidentada, con pendentes pronunciadas froito da erosión fluvial. O 

clima é de tipo oceánico, con invernas suaves, veráns frescos e precipitacións frecuentes. 
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