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Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en galicia e créanse o canon eólico e o fondo de
compensación ambiental
Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental
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LEI 8/2009, DO 22 DE DECEMBRO, POLA QUE SE REGULA O APROVEITAMENTO EÓLICO EN GALICIA E CRÉANSE O
CANON EÓLICO E O FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
TÍTULO I
Disposiciones xerais
Artigo 2. Definicións.
Para os efectos de interpretación da presente lei teranse en conta as seguintes definicións:
1. Parque eólico: instalación de produción de electricidade a partir de enerxía eólica, constituída por un ou varios aeroxeradores
interconectados eléctricamente con liñas propias, que comparten unha mesma estrutura de accesos e control, con medición de enerxía propia,
así como coa obra civil necesaria.
2. Plan sectorial eólico de Galicia: instrumento de ordenación do territorio, de incidencia supramunicipal, cuxo obxectivo é o de regular e
ordenar a implantación territorial de parques eólicos. O Plan sectorial eólico de Galicia integra as diferentes áreas de desenvolvemento eólico
(ADE) para garantir unha adecuada inserción das infraestruturas e instalacións dos parques eólicos no territorio.
3. Área de desenvolvemento eólico (ADE): espazo territorial, delimitado en coordenadas UTM e comprendido dentro do ámbito do Plan
sectorial eólico de Galicia, susceptible de acoller a un ou a varios parques eólicos dedicados á actividade de produción de enerxía eléctrica en
réxime especial.
4. Aeroxerador: conxunto mecánico instalado nun parque eólico composto esencialmente de zapata, torre, pas e góndola que transforma a
enerxía eólica do vento en enerxía eléctrica mediante rotores de pas que, a través dun sistema de transmisión mecánico, viran o rotor dun
xerador convertendo a enerxía mecánica rotacional en enerxía eléctrica.
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5. Instalacións de conexión: segundo defínese
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación



Edificios Administrativos - San Caetano, s/n

no artigo 30 do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de

15781 Santiago de Compostela

transporte,



Tel.: 981 545 512/513 - Fax: 981 544 948

subministración



Correo-e: cei@xunta.gal

autorización de instalacións de enerxía eléctrica,

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais



Paula Uría Traba

distribución,
e

comercialización,

procedementos

de

enténdese por instalacións de conexión de
centrais de xeración aquelas que sirvan de

Directora xeral

ligazón entre unha ou varias centrais de xeración

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n

de

15781 Santiago de Compostela

instalación



Tel.: 881 995 324 - Fax: 981 545 515

incluíndo liñas e subestacións.



Correo-e: dx.pernatur@xunta.gal



enerxía

eléctrica
de

e

a

transporte

correspondente
ou

O Consello da Xunta de Galicia ou
Xunta é o órgano de Goberno da
Comunidade
autónoma
de
Galicia.
Está
formado
polo
Presidencia, Vicepresidencias e
Consellerías. Dita regulamentos
que se publican no DOG polo seu
alcance
xeral.
Contra
os
regulamentos
non
procede
recurso na vía administrativa. Tan
só interpor recurso contencioso –
administrativo na vía xudicial.

distribución,

6. Poligonal de delimitación dun parque eólico: área efectivamente afectada pola
instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución.
Modifícanse os apartados 5, 6 e derrógase o apartado 7 pola disposición final 7.2 e derrogatoria 1. b) da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 4. Competencia.
A planificación do aproveitamento da enerxía eólica en Galicia será aprobada polo Consello da Xunta a proposta da consellería competente en
materia de enerxía--- PLAN SECTORIAL EÓLICO
Esta mesma consellería será a competente para tramitar e resolver, como órgano con competencia principal, as solicitudes que se presenten ao
amparo do disposto na presente lei, sen prexuízo das competencias que poidan corresponder a outros órganos das administracións públicas.
Artigo 6. Plan sectorial eólico de Galicia.- é un regulamento de alcance xeral
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1. O Plan sectorial eólico de Galicia abarcará aquelas áreas nas que se estime, previo informe do Inega, a existencia de recursos eólicos
aproveitables e terá carácter vinculante para os distintos suxeitos que operen no sector.
2. O Plan sectorial eólico conterá, como mínimo, as seguintes determinacións:
a) Delimitación dos ámbitos territoriais nos que poderán localizarse as infraestruturas e instalacións obxecto do plan.
b) Descrición das características xerais das infraestruturas, dotacións ou instalacións previstas no plan.
c) Directrices para a elaboración dos proxectos sectoriais ou dos proxectos obxecto de licenza municipal para o caso previsto no artigo 39.2 da
presente lei.
d) Medidas para articulación co plan e prazo para realizar a súa adecuación.
e) Incidencia territorial e ambiental.
3. O Plan sectorial eólico de Galicia será tramitado como plan sectorial de incidencia supramunicipal para os efectos do establecido no capítulo
V da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e na súa
normativa de desenvolvemento. No mesmo estableceranse as condicións xerais para o

http://www.inega.gal/enerxiasrenovables/eolica/plansectorialeolico.html?idioma=es

desenvolvemento das infraestruturas, dotacións e instalacións dos parques eólicos no

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bae3fad95b6439bacef
9d1a316765e9

territorio da comunidade autónoma.
4. Non poderán implantarse parques eólicos fóra das áreas incluídas no Plan sectorial

https://tinyurl.com/yxd4fw7t Mapa da ameaza eólica na Galiza da Rede galega
Stop Eólicos.

eólico de Galicia, fóra (agás) das modificacións substanciais dos parques en

https://mapaseolicos.wordpress.com/ Mapa da plataforma Monfero Di Non.

funcionamento nos termos que se desenvolvan regulamentariamente, así como
aqueles proxectos que teñan unha clara incidencia territorial pola súa entidade
económica e social, posúan unha función vertebradora e estructurante do territorio e
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sexan declarados como tales polo Consello da Xunta de Galicia, a proposta da consellería competente en materia de enerxía.
En calquera caso, todos os proxectos deberán cumprir as distancias mínimas ás delimitacións do chan de núcleo rural, urbano e urbanizable
residencial establecidas no artigo 33, e será necesario que o uso do chan sexa compatible coa implantación destas infraestruturas.
Modifícase o apartado 4 pola disposición final 6.2 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro. Ref. BOE-A-2021-5210
Redactado conforme á corrección de erros publicada no DOG núm. 51, do 16 de marzo de 2021. Ref. DOG- g-2021-90115

TÍTULO IV
Procedemento de autorización administrativa das instalacións de parques
Artigo 27. Réxime de autorizacións administrativas.
1. A posta en funcionamento, a modificación substancial, o peche temporal, a transmisión e o peche definitivo de parques eólicos estarán
sometidos, con carácter previo, ao réxime de autorizacións establecidas no artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e á
súa normativa de desenvolvemento, ou normas que as substitúan.
2. O procedemento administrativo de autorizacións para a instalación de parques eólicos iniciarase a solicitude da persoa interesada,
tramitándose de acordo co especificado na presente lei.

3. Segundo o establecido no apartado 5 do artigo 21 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, ou norma que a substitúa, e a
pedimento da persoa promotora, poderá solicitarse a tramitación das autorizacións administrativas necesarias das infraestruturas de
evacuación conxuntamente coa solicitude de autorización administrativa previa e de construción do parque eólico.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico (Lei española).
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 Artigo 21. Actividades de produción de enerxía eléctrica.
“5. Formarán parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de
distribución, e no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica”.
Artigo 28. Avais.
1. Antes de iniciar os trámites de solicitude da autorización administrativa previa e de construción, as persoas promotoras depositarán na Caixa
Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia a garantía económica a que fan referencia os artigos 59 bis e 66 bis do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización
de instalacións de enerxía eléctrica, ou norma que o substitúa, segundo correspóndase coa rede de transporte ou coa rede de distribución.
2. Quedan eximidas do depósito da devandita garantía aquelas modificacións de instalacións en explotación que non supoñan incrementos
sobre a capacidade de acceso previamente concedida.
3. A garantía económica será cancelada cando a persoa solicitante obteña a autorización de explotación definitiva da instalación.
4. A desistencia na construción da instalación, a caducidade dos procedementos de autorización administrativa da instalación ou o
incumprimento dos prazos previstos nas autorizacións preceptivas supoñerán a execución da garantía. Con todo, o órgano competente poderá
exceptuar a execución da garantía depositada polo titular dunha instalación se a desistencia na construción da mesma viñese dado por
circunstancias impeditivas que non sexan nin directa nin indirectamente imputables á persoa interesada e así fose solicitado pola mesma ao
devandito órgano.
5. A garantía constituída será devolta á persoa promotora en caso de inadmisión da solicitude a que se fai referencia no artigo 33.3.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949
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PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA E CONSTRUCIÓN
ESQUEMA 3 FASES (Iniciación – tramitación –finalización)

Fase de Iniciación

Fase de Instrución ou tramitación

Fase de Finalización

 FASE DE INICIACIÓN:
1.- Iníciase o procedemento en virtude de solicitude da persoa interesada no modelo normalizado de solicitude.
2.- Acreditar os requisitos dos arts. 30 (capacidade legal, técnica e económica), 31 (non solapamento con ningún parque eólico en explotación, autorizado, pendente
de construcción ou en fase administrativa, agás acordo dos titulares dos parques afectados), 32 (exclusión Rede Natura) e o permiso de acceso á rede de transporte
e distribución.
3.- Previo depósito do aval na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia.
4.- Se a promotora solicita a declaración de utilidade pública deberá presentar a RBDA.
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 FASE DE INSTRUCIÓN (OU TRAMITACIÓN)

1.- Tramitación pola estricta orde temporal da data de presentación das solicitudes.
2.- A Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais verifica os requisitos de capacidade. Inadmite a solicitude no caso de incumprimento.
3.- No caso de cumprimento require o pago da taxa da autorización administrativa. A promotora solicitante ten 1 mes para presentar xustificante. Se non o fai
decláraselle desistida.
4.- Admisión a trámite da solicitude.
5.- A promotora PODE solicitar ao órgano ambiental que elabore un documento de alcance do estudo de impacto ambiental. (OPCIONAL/POTESTATIVO).
6.- A Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais envía copia do proxecto sectorial á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
para verificar se o proxecto cumpre cos requisitos de distancias ás delimitacións do chan de núcleo rural, urbano ou urbanizable delimitado. Prazo máximo: 20 días.
7.- A Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais pode solicitar INFORMES PREVIOS aos órganos sectoriais en función das posibles afeccións
que poidan resultar incompatibles co proxecto. Prazo de emisión: 1 mes. No caso de silencio ou falla de resolución expresa continúa o procedemento. Os informes
non poden ser desfavorables. Se o son prodúcese o arquivo por incompatibilidade, previa audiencia á promotora e devolución do aval ou garantías económicas
correspondentes.

8.- INFORMACIÓN PÚBLICA SIMULTÁNEA DE: proxecto de execución, estudio de impacto ambiental e de ser o caso, o proxecto sectorial no DOG e a web da
Consellería.
9.- Alegacións para a cidadanía en xeral. Simultáneamente á información pública prodúcese o trámite de audiencia e de consultas ás Administracións afectadas e
ás persoas interesadas (persoas empadroadas nos municipios afectados, propietarias de bens e dereitos…etc.), con audiencia aos concellos afectados.
Alegacións: cidadanía en xeral (o público). Consultas ás Administracións afectadas e ás persoas interesadas e audiencia aos concellos afectados. 30 DÍAS
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10.- A Administración traslada á persoa solicitante as alegacións presentadas para a súa contestación no prazo máximo de 15 días.
11.- Prazo de 1 mes á MERCANTIL promotora para realizar as modificacións e adaptacións no proxecto de execución, proxecto sectorial e estudo de impacto
ambiental en base ás alegacións, informes preceptivos, consultas…. Se non o fai prodúcese o arquivo.
12.- A valoración positiva ambiental é requisito indispensable para a autorización.
 FASE DE FINALIZACIÓN: Resolución da autorización administrativa previa e de construción.
1.- Prazo: 2 meses desde a recepción da documentación completa.
2.- Ábrese o prazo de 3 anos para solicitar a autorización de explotación.
A Resolución publícase no DOG e notifícase a terceiras persoas que formularan alegacións e ás interesadas no expediente. No caso de silencio este é negativo.
Á promotora ábreselle o prazo para os recursos.

 A AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN
Unha vez executadas as obras, a promotora solicita a autorización de explotación acompañada do certificado final da obra subscrito por persoal técnico facultativo
competente.

Artigo 29. Presentación de solicitudes de autorización administrativa previa e de construción.
1. O procedemento administrativo de autorizacións para a instalación de parques eólicos iniciarase a solicitude da persoa interesada,
tramitándose de acordo co especificado no presente título.
2. Só poderase solicitar o inicio dun procedemento de autorización administrativa previa e de construción dun parque eólico se a persoa
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solicitante e o parque eólico cumpren cos requisitos establecidos nos artigos 30, 31 e 32, así como se contan co permiso de acceso á rede de
transporte e distribución. Non serán admitidas aquelas solicitudes que incumpran estes requisitos.
3. As solicitudes presentaranse exclusivamente a través de medios electrónicos que se habilitarán para o efecto regulamentariamente e
dirixiranse á dirección xeral competente en materia de enerxía, de acordo co establecido no apartado 5 do artigo 16 e no artigo 66 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou norma que a substitúa.
4. O modelo normalizado de solicitude de autorización aprobarase por orde da consellería competente en materia de enerxía, así como a
documentación necesaria que se acompañará á mesma, que se presentará en formato electrónico e, polo menos, conterá:
a) Documentación xustificativa da capacidade legal, técnica e económica da persoa solicitante, segundo o establecido no artigo 30.
b) Copia do resgardo da presentación na Caixa Xeral de Depósitos da garantía económica a que se fai referencia no artigo 59 bis ou 66 bis do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e
procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, ou norma que o substitúa.
c) Proxecto de execución subscrito por técnico ou técnica competente, con separatas para os organismos ou empresas de servizo público ou de
servizos de interese xeral afectados. O contido mínimo do proxecto de execución será establecido regulamentariamente.
d) Documento ambiental que proceda segundo o establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a
substitúa, para a avaliación do impacto ambiental do proxecto.
e) No seu caso, proxecto sectorial, co contido e a documentación esixidos nos artigos 44 e 45 da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do
territorio de Galicia, para os proxectos de interese autonómico.
f) Para aqueles casos en que a persoa promotora haxa solicitado a declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 44, relación de bens e
dereitos afectados, así como a xustificación da necesidade da expropiación, xunto cunha declaración responsable dos acordos alcanzados coas
persoas titulares dos bens e dereitos afectados.
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g) Xustificante de pago da taxa de verificación de requisitos e capacidades contemplada co código 01 no apartado 37 do anexo III da Lei 6/2003,
do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que a substitúa.
h) Para aqueles casos en que se produza solapamento nos termos establecidos no artigo 31, escritura pública do acordo entre as partes a que fai
mención devandito artigo.
5. Se a solicitude presentada non reunise os requisitos esixidos no apartado anterior, requirirase á persoa interesada para a súa corrección,
concedéndolle un prazo de dez días, con indicación de que, se así non o fixese, terase por desistida da mesma.
Modifícase o apartado 2 e as letras e) e f) do 4 pola disposición final 6.3 e 4 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro. Ref. BOE-A-2021-5210
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 30. Requisitos da capacidade das persoas solicitantes.
1. As persoas promotoras que presenten as solicitudes de autorización administrativa a que se refire a presente lei haberán de acreditar
capacidade legal, técnica e económica para a realización do proxecto, a través dos medios seguintes:
a) Capacidade legal. A persoa solicitante deberá ter personalidade física ou xurídica propia, excluíndose as unións temporais de empresas.
b) Capacidade técnica. A capacidade técnica cumprirase mediante a acreditación de, polo menos, UN dos seguintes requisitos:
– Exercer a actividade de produción de enerxía eléctrica durante, polo menos, o últimos tres anos.
– Contar entre os seus accionistas cunha persoa socia que participe no capital social cunha porcentaxe igual ou superior ao 25 % e que poida
acreditar a súa experiencia durante o últimos tres anos na actividade de produción de enerxía eléctrica.
– Subscribir un contrato de asistencia técnica por un período de tres anos cunha empresa que acredite experiencia na actividade de produción
de enerxía eléctrica e que cumpra, á súa vez, con algún dos requisitos que se describen nos parágrafos anteriores.
c) Capacidade económica. Entenderase cumprida cando se acompañe documentación suficiente que garanta a viabilidade económico-financeira

Lobo e Territorio

13

do proxecto. Esta documentación haberá de incluír, polo menos, unha declaración responsable e un estudo económico-financeiro que xustifique
a viabilidade do proxecto.
2. A documentación xustificativa para a acreditación das capacidades poderá ser desenvolta por orde da consellería competente en materia de
enerxía.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 31. Requisitos das solicitudes de autorización previa e de construción de parques eólicos.
1. As solicitudes a que se refire o artigo 29 non poderán solaparse, no momento da solicitude, con ningún parque eólico en explotación,
autorizado pendente de construción ou en fase de tramitación administrativa, salvo que exista un acordo entre os titulares dos parques
eólicos afectados.
2. Para estes efectos, estableceranse regulamentariamente os criterios que determinen a existencia de solapamento entre parques eólicos.
3. Considerarase que un parque eólico áchase en fase de tramitación administrativa desde o momento en que a persoa solicitante presente a
correspondente solicitude, sempre que na data de presentación da mesma cumprise cos requisitos necesarios para a súa admisión a trámite.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 32. Rede Natura.
Quedan excluídos da implantación de novos aeroxeradores aqueles espazos naturais declarados como zonas de especial protección dos
valores naturais por formen parte da Rede Natura 2000, conforme a normativa vixente en cada momento. Exceptúanse do anterior as
modificacións de parques eólicos en explotación cando dita modificación supoña unha redución de, polo menos, o 50 % dos aeroxeradores
previamente instalados na devandita zona de Rede Natura.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949
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Artigo 33. Instrución do procedemento.
1. As solicitudes de autorización administrativa previa e de construción de parques eólicos estudaranse e tramitaranse na estrita orde
temporal da súa data de presentación.
2. A dirección xeral competente en materia de enerxía verificará o cumprimento dos requisitos de capacidade das persoas solicitantes e das
solicitudes indicados no artigo 29.2.
3. No caso de incumprimento dos devanditos requisitos, a dirección xeral
competente emitirá unha resolución na que declarará a inadmisión da solicitude.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

4. No caso de cumprimento, a dirección xeral competente notificará á persoa

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e

solicitante a admisión a trámite para que proceda ao pago da taxa de autorización

Cambio Climático

administrativa recollida no código 02 do punto 37 do anexo III da Lei 6/2003, do 9 de
decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de

María Sagrario Pérez Castellanos

Galicia, ou norma que a substitúa. A persoa solicitante dispoñerá dun prazo máximo

Directora xeral

dun mes para a presentación do xustificante de pago da devandita taxa.

San Lázaro s/n,

A presentación do xustificante de pago da taxa será requisito necesario para que
prosiga a tramitación. Se o suxeito promotor non achegase a xustificación prevista no
apartado anterior no prazo establecido, o órgano competente terao por desistido da

15781 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 705 - Fax: 981 541 706
Correo-e: dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal

súa solicitude.
5. A orde de tramitación das solicitudes de autorización administrativa admitidas poderá determinarse mediante resolución motivada do centro
directivo competente en materia de enerxía, tendo en conta as posibilidades de evacuación da enerxía eléctrica destes proxectos, así como os
proxectos tractores ou que se declaren iniciativa empresarial prioritaria, de acordo coa normativa aplicable.
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As administracións públicas afectadas, o público interesado e o público en xeral poden
formular, no prazo que corresponda a cada tipo de trámite, as observacións e suxestións
de carácter ambiental (con contido técnico e razoado) que estimen oportunas para
determinar, no procedemento de Avaliación Ambiental:

6. Previamente, a persoa promotora PODERÁ solicitar ao órgano
ambiental que elabore un DOCUMENTO DE ALCANCE DO
ESTUDO

DE

IMPACTO

AMBIENTAL,

segundo

o

procedemento establecido no artigo 34 da Lei 21/2013, do 9 de
decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa.



se un proxecto, sometido ao procedemento simplificado de avaliación do

No caso de proxectos que deban ser obxecto dunha avaliación

impacto ambiental, ten ou non efectos ambientais significativos, dentro do

ambiental simplificada, a dirección xeral competente en materia

prazo de 20 días establecido segundo o texto consolidado da Lei 21/2013. (AIA

de enerxía remitirá ao órgano ambiental o documento ambiental

simplificada)


do proxecto, para que realice o procedemento de consulta

alcance que debería ter o estudo de impacto ambiental dun proxecto sometido

recollido no artigo 46 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de

ao procedemento ordinario de avaliación do impacto ambiental. (Alcance do

avaliación ambiental, ou norma que a substitúa.

EsIA)


aportacións á avaliación dun proxecto sometido ao procedemento ordinario de
avaliación do impacto ambiental en período de información pública mediante
anuncio no DOG, dentro do prazo de 30 días establecido segundo o texto
consolidado da Lei 20/2013. (IP AIA ordinaria)

. Para consultar os proxectos que teñen aberto o prazo de participación pública,
consultar a ligazón:

https://cmatv.xunta.gal/secciontema/c/Avaliacion_ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacio
n_impacto_ambiental_proxectos/Seccion_AIA.html&sub=Participacion_publica/&ui=S
X_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Avaliacion_proxectos/dinamicolistado _proxecto_

aap_central.html

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
 Artigo

Actuacións

previas:

consultas

ás

Administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas
e elaboración do documento de alcance do estudo de
impacto ambiental.
1. Con

anterioridade

avaliación
poderá
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do
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ordinaria,

ambiental
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promotor

elabore

un
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documento de alcance do estudo de impacto ambiental. O prazo máximo para a elaboración do documento de alcance é de dous MESES
contados desde a recepción da solicitude do documento de alcance.
2. Para iso, o promotor presentará ante o órgano substantivo unha solicitude de determinación do alcance do estudo de impacto
ambiental, acompañada do documento inicial do proxecto, que conterá, como mínimo, a seguinte información:
a) A definición e as características específicas do proxecto, incluída a súa localización, viabilidade técnica e o seu probable impacto
sobre o medio ambiente, así como unha análise preliminar dos efectos previsibles sobre os factores ambientais derivados da
vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes.
b) As principais alternativas que se consideran e unha análise dos potenciais impactos de cada unha delas.
c) Un diagnóstico territorial e do medio ambiente afectado polo proxecto.
O órgano substantivo, unha vez comprobada formalmente a adecuación da documentación presentada, remitiraa, no prazo de dez días
hábiles, ao órgano ambiental para que elabore o documento de alcance do estudo de impacto ambiental.
Se a documentación inicial presentada polo promotor xunto coa solicitude carecese da información esixible ou fóra insuficiente para
poder efectuar as consultas ás Administracións Públicas afectadas, requirirase ao promotor para que no prazo improrrogable de dez
días, emende a falta de información ou acompañe a documentación necesaria, con indicación de que se así non o fixese, teráselle por
desistido da súa solicitude.
3. Para a elaboración do documento de alcance do estudo de impacto ambiental, o órgano ambiental consultará ás Administracións
públicas afectadas e ás persoas interesadas.
4. As Administracións públicas afectadas e as persoas interesadas consultadas deberán pronunciarse no prazo máximo de vinte
días hábiles desde a recepción da documentación.
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Transcorrido este prazo sen que se recibiron estes pronunciamentos, o procedemento continuará se o órgano ambiental conta con
elementos de xuízo suficientes para elaborar o documento de alcance do estudo de impacto ambiental. Neste caso, non se terán en conta
os pronunciamentos antes referidos que se reciban posteriormente.
Se o órgano ambiental non tivese os elementos de xuízo suficientes, ben porque non se recibiron os informes das Administracións
públicas afectadas que resulten relevantes, ou ben porque recibíndose estes resultasen insuficientes para decidir, requirirá
persoalmente ao titular do órgano xerárquicamente superior daquel que tería que emitir o informe, para que no prazo de dez días
hábiles, contados a partir da recepción do requirimento, ordene ao órgano competente a entrega do correspondente informe no
devandito prazo, sen prexuízo das responsabilidades en que puidese incorrer o responsable da demora.
O requirimento efectuado comunicarase ao órgano substantivo e ao promotor, e suspende o prazo previsto para a elaboración do
documento de alcance.
Se transcorrido o prazo de dez días hábiles outorgado para o efecto, o órgano ambiental non recibiu os informes das Administracións
públicas afectadas que resulten relevantes para a determinación do alcance do estudo de impacto ambiental, o órgano ambiental
elaborará o documento de alcance facendo constar a ausencia dos informes solicitados para coñecemento do promotor e do órgano
substantivo.
En todo caso, o promotor poderá reclamar á Administración competente a emisión do informe, a través do procedemento previsto no
artigo 29.1 da Lei 9/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
5. Recibidas as contestacións ás consultas, o órgano ambiental elaborará e remitirá ao promotor e ao órgano substantivo o documento de
alcance do estudo de impacto ambiental, xunto coas contestacións recibidas ás consultas realizadas dentro do prazo establecido no
artigo 33.2.a).
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O documento de alcance do estudo de impacto ambiental será válido durante o prazo de dous anos a partir do día seguinte ao da
súa notificación ao promotor. Perderá a súa validez unha vez que transcorra devandito prazo sen que se presentou ante o órgano
substantivo o estudo de impacto ambiental para iniciar o procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria.
6. Cando o proxecto debe someterse a unha avaliación de impacto ambiental ordinaria en virtude do disposto no artigo 47.2.a) o órgano
ambiental terá en conta o resultado das consultas realizadas conforme ao artigo 46 e non será preciso realizar novas consultas para a
elaboración do documento de alcance do estudo de impacto ambiental.

VER PARÁGRAFO AVALIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

7. A dirección xeral competente en materia de enerxía enviará copia do proxecto sectorial do parque eólico ao órgano autonómico competente
en materia de ordenación do territorio e urbanismo, para o efecto de obter, no prazo máximo de vinte días, informe sobre o cumprimento dos
requisitos de distancias ás delimitacións do chan de núcleo rural, urbano ou urbanizable delimitado, establecidos no Plan sectorial eólico de
Galicia.
8. Así mesmo, devandito órgano poderá solicitar informes previos aos órganos sectoriais en función das posibles afeccións que poidan resultar
incompatibles co proxecto. O prazo máximo para a emisión destes informes será dun mes. Transcorrido este prazo sen pronunciamento
expreso, continuarase co procedemento. Será condición necesaria para continuar co procedemento que estes informes non teñan carácter
desfavorable. No seu caso, arquivarase a solicitude por incompatibilidade, previa audiencia ao promotor, e procederase á devolución das
garantías económicas correspondentes.
9. Obtido o informe de cumprimento de distancias, a dirección xeral competente en materia de enerxía enviará o expediente á unidade
tramitadora. Nos supostos de parques eólicos cuxa implantación afecte a máis dunha provincia, a unidade tramitadora será a dirección xeral
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competente en materia de enerxía.
10. A unidade responsable da tramitación someterá a información pública, de forma simultánea, o proxecto de execución, o estudo de
impacto ambiental no caso de avaliación ambiental ordinaria e, no seu caso, o proxecto sectorial, mediante a súa publicación no diario
oficial de galicia, así como na páxina web da consellería competente en materia de enerxía. No caso de que se solicite a declaración de
utilidade pública, realizarase de forma simultánea o trámite de información pública mediante a publicación nun dos xornais de maior
circulación de cada unha das provincias afectadas.
11. Durante o prazo indicado, calquera persoa, entidade ou organismo interesado poderá presentar cantas alegacións estime oportunas ou
solicitar o exame do expediente e da documentación técnica, ou da parte da mesma que se acorde. Das alegacións presentadas darase traslado á
persoa solicitante, para que esta formule a contestación ao contido daquelas e comuníqueo á unidade tramitadora no prazo máximo de quince
días.
12. De modo simultáneo ao trámite de información pública, a unidade responsable da tramitación realizará o trámite de audiencia e de
consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas, solicitando, polo menos, os informes preceptivos indicados para a
avaliación ambiental e de aprobación do proxecto sectorial, dando audiencia aos concellos afectados. Así mesmo, enviaranse de forma
simultánea as separatas do proxecto presentado ás distintas administracións, organismos ou empresas do servizo público e de servizos de
interese xeral afectados, con bens e dereitos ao seu cargo, co obxecto de que establezan o condicionado técnico procedente do proxecto de
execución.
13. No caso de avaliación ambiental simplificada, realizaranse os trámites indicados na sección 2.ª do capítulo II da Lei 21/2013, de avaliación
ambiental, ou norma que a substitúa.
14. Aplicarase o regulado na sección 1.ª do capítulo I da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio da
reactivación económica de Galicia, coa única excepción do prazo para a emisión dos condicionados técnicos do proxecto de execución, que se
reduce a un mes desde a recepción da solicitude. De non recibirse estes condicionados en prazo, entenderase a conformidade co proxecto, e
continuarase a tramitación do procedemento.
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15. A unidade tramitadora enviará á persoa promotora os informes e as alegacións recibidos para a súa conformidade e/ou consideración na
redacción do proxecto de execución, do estudo de impacto ambiental e do proxecto sectorial, a fin de que realice as modificacións e adaptacións
de cada un destes documentos. A persoa promotora dispoñerá do prazo máximo dun mes para presentar os documentos definitivos adaptados
para continuar co procedemento. De non presentarse esta documentación no prazo indicado, entenderase que o promotor desiste da solicitude
de autorización administrativa e arquivarase a solicitude sen máis trámites. O arquivo da solicitude será realizado pola unidade tramitadora,
que o comunicará ao órgano competente.
16. A unidade tramitadora emitirá ou solicitará, no seu caso, ao órgano territorial onde se sitúe a instalación, o informe relativo á normativa de
instalacións industriais e eléctricas. Cando lle corresponda a tramitación do procedemento, o órgano territorial remitirá o expediente completo á
dirección xeral competente en materia de enerxía, engadindo ao informe anterior un resumo da tramitación realizada ata ese momento, para
que a dirección xeral proceda a ditar a correspondente resolución.
17. A valoración positiva ambiental esixible ao proxecto, de acordo co resultado da avaliación realizada de conformidade co establecido na Lei
21/2013, do 9 de decembro, así como o informe de cumprimento de distancias indicado no punto 7 deste artigo, serán requisitos indispensables
para o outorgamento da autorización administrativa previa e de construción.
18. Así mesmo, deberá acreditarse a obtención do permiso de acceso e conexión á rede de transporte ou distribución, segundo corresponda,
previamente ao outorgamento da autorización administrativa previa e de construción.
Artigo 34. Resolución da autorización administrativa previa e de construción e finalización do procedemento.
1. Unha vez realizada a instrución do procedemento administrativo de autorización e acreditado por parte da persoa solicitante o acceso e a
obtención do punto de conexión á rede de transporte ou á rede de distribución, segundo corresponda, a dirección xeral competente en materia
de enerxía ditará resolución respecto do outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa de construción
do parque eólico no prazo máximo de dous meses, contado desde a recepción da documentación completa no órgano competente para resolver
o procedemento.
2. A resolución de autorización administrativa previa e de construción expresará que a persoa promotora dispoñerá dun prazo de tres anos,

Lobo e Territorio

21

contado a partir do seu outorgamento, para solicitar a correspondente autorización de explotación, indicando que, no caso de incumprimento,
poderá producirse a súa revogación nos termos establecidos no punto 10 do artigo 53 da Lei 24/3013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, ou
norma que a substitúa.
3. A resolución publicarase integramente no Diario Oficial de Galicia e notificarase a todas as terceiras persoas que formulasen alegacións e
teñan carácter de interesadas no expediente. A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios e habilitará á persoa
solicitante para interpoñer os recursos que procedan.
4. De conformidade co previsto no artigo 84 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, ou norma que a substitúa, xunto coa resolución, poñerán fin ao procedemento a desistencia das persoas interesadas, a renuncia ao
dereito en que se funde a solicitude cando tal renuncia non estea prohibida polo ordenamento xurídico, a declaración de caducidade e a
imposibilidade material de continualo por causas sobrevindas. A declaración de caducidade do procedemento, cando se produza a súa
paralización por causa imputable á persoa interesada, será acordada de conformidade co establecido no artigo 95 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou norma que a substitúa.
Modifícase pola disposición final 6.6 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro. Ref. BOE-A-2021-5210
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 35. Autorización de explotación.
1. Unha vez executado o proxecto, presentarase a correspondente solicitude de autorización de explotación no órgano territorial da consellería
competente en materia de enerxía que tramitase o expediente.
2. Dita solicitude acompañarase dun certificado de final de obra subscrito por técnica ou técnico facultativo competente, no que conste que a
instalación se realizou de acordo coas especificacións contidas na autorización de construción, así como coas prescricións da regulamentación
técnica de aplicación á materia.
3. A autorización de explotación outorgarase polo órgano territorial da consellería competente en materia de enerxía que tramitase o expediente,
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no prazo dun mes, previas as comprobacións técnicas que se estimen oportunas.
4. No caso de que a unidade tramitadora fose a dirección xeral competente en materia de enerxía, solicitarase unha autorización de explotación
en cada unha das provincias onde estea situada a instalación.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 36. Transmisión da titularidade de parques eólicos.
1. As transmisións de titularidade dun parque eólico en explotación, dun parque eólico autorizado pendente de construír e dun expediente
administrativo no que se tramita a autorización dun parque eólico requiren autorización administrativa previa da consellería competente en
materia de enerxía.
2. A solicitude de autorización administrativa de transmisión haberá de dirixirse á dirección xeral competente en materia de enerxía por quen
pretenda adquirir a titularidade. A solicitude haberá de acompañarse da documentación necesaria que permita acreditar a capacidade legal,
técnica e económica da persoa solicitante, así como unha declaración da actual persoa titular na que manifeste a súa vontade de transmitir a
devandita titularidade.
3. A dirección xeral competente en materia de enerxía resolverá sobre a solicitude da autorización de transmisión no prazo de tres meses, desde
a recepción da documentación completa da solicitude. A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios, podendo
interpoñerse os recursos que procedan.
A resolución será notificada á persoa solicitante e á transmitente. A partir desta notificación, a persoa solicitante contará cun prazo de seis
meses para adquirir a titularidade, producíndose a caducidade da autorización se, transcorrido devandito prazo, a adquisición non se fixese
efectiva.
Producida a transmisión, a persoa solicitante haberá de comunicala á dirección xeral competente en materia de enerxía, no prazo dun mes desde
que se fixese efectiva.
4. A autorización administrativa de transmisión de titularidade terá validez #ante as entidades locais e calquera outro organismo desde o
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mesmo momento en que se lles notifique de maneira fidedigna. A transmisión de titularidade autorizada entenderase extensiva á declaración
de utilidade pública da instalación en cuestión, conlevando a necesidade do cambio da titularidade do aval de acceso e conexión.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 37. Modificacións non substanciais de parques eólicos.
1. As modificacións dun parque eólico terán o carácter de non substanciais cando cumpran a totalidade dos seguintes requisitos:
a) Os aeroxeradores mantéñense dentro da poligonal definida no proxecto inicial.
b) A potencia total do parque eólico non experimenta un incremento ou redución de máis do 10 % da potencia autorizada no proxecto orixinal.
c) Cúmprense os requisitos e criterios de non solapamento establecidos no artigo 31.
d) Disponse de informe favorable do órgano ambiental respecto a a proposta de modificación.
e) Disponse de informe favorable do órgano competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo sobre a adecuación da
modificación aos preceptos urbanísticos de aplicación establecidos no Plan sectorial eólico de Galicia, especialmente no relativo á nova
ordenación urbanística proposta e aos requisitos de distancias ás delimitacións de chan de núcleo rural, urbano ou urbanizable delimitado.
2. Así mesmo, para os efectos do previsto neste artigo, tamén terán a consideración de modificacións non substanciais aquelas modificacións
consistentes no incremento da potencia nominal dos aeroxeradores, sempre que non supoñan un incremento ou redución de máis do 10 % da
potencia autorizada no proxecto orixinal, manténdose inalteradas todas as demais características técnicas do parque eólico.
3. As solicitudes de modificacións non substanciais haberán de cumprir os requisitos establecidos no artigo 31.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949
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Artigo 38. Procedemento de autorización de modificacións non substanciais.
1. As modificacións non substanciais de parques eólicos non requirirán o outorgamento dunha nova autorización administrativa previa e de
construción.
2. As autorizacións administrativas previas e de construción de parques eólicos continuarán sendo eficaces respecto a as modificacións non
substanciais dos proxectos iniciais, sempre que, antes do inicio da execución do proxecto modificado, así se solicite polas persoas titulares das
mesmas ante a dirección xeral competente en materia de enerxía e sexanlles recoñecidas estas modificacións como non substanciais en virtude
do disposto na presente lei.
3. As solicitudes de recoñecemento dunha modificación como non substancial presentaranse dirixidas ao órgano competente en materia de
enerxía, de acordo co establecido no artigo 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, ou norma que a substitúa, e conterán, polo menos:
a) Para aqueles casos en que se modifique a potencia da instalación, documentación acreditativa de dispoñer de acceso e punto de conexión á
rede de transporte ou á rede de distribución, segundo corresponda, para a potencia adicional.
b) Nos supostos de modificación non substancial contemplada no apartado 1 do artigo 37:
– A documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos establecidos nos apartados a), b) e c) do punto 1 do artigo 37.
– A documentación necesaria para solicitar os informes a que fan mención os apartados d) e e) do punto 1 do artigo 37.
c) Para aqueles supostos establecidos no apartado 2 do artigo 37:
– Declaración responsable da persoa promotora de que se manteñen inalterables todas as características do parque eólico, excepto a potencia
nominal dos aeroxeradores.
– A documentación xustificativa do incremento de potencia do aeroxerador.
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4. Nos supostos de modificacións non substanciais contemplados no punto 1 do artigo 37, a dirección xeral competente en materia de enerxía
enviará ao órgano ambiental a documentación necesaria para solicitar o informe a que fai mención o apartado d) do punto 1 do artigo 37, para o
efecto de que este evacúe no prazo de vinte días devandito informe. No caso de que o órgano ambiental estimáseo preciso, indicará a relación
de organismos que considera necesario que se consulte con respecto á validación ambiental do proxecto modificado.
5. Igualmente, enviarase ao órgano competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo a documentación necesaria, para o efecto de
que evacúe nun prazo máximo de vinte días o informe a que se refire o apartado e) do punto 1 do artigo 37.
6. A dirección xeral competente en materia de enerxía dispoñerá dun prazo dun mes para emitir o recoñecemento dunha modificación como
non substancial, a contar desde o momento en que dispoña de toda a información e documentación necesaria. A dirección xeral competente só
poderá emitir devandito recoñecemento unha vez verificado o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 31. A falta de recoñecemento
expreso terá efectos desestimatorios, podéndose interpoñer os recursos que procedan. Este recoñecemento será expresamente comunicado ás
consellerías con competencias en materia de ordenación do territorio, urbanismo e medio ambiente.
7. As autorizacións de explotación recollerán expresamente aquelas modificacións non substanciais expresamente recoñecidas.
8. A eficacia das modificacións non substanciais recoñecidas como tales de acordo co establecido nos apartados anteriores enténdese sen
prexuízo de cuantos permisos, licenzas e autorizacións ou outros requisitos precisen con carácter previo a solicitar a autorización de
explotación.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 39. Modificacións substanciais.
1. Terán a consideración de modificacións substanciais as modificacións que non poidan incluírse na definición de modificación non substancial
contemplada no artigo anterior.
2. As modificacións substanciais tramitaranse e, no seu caso, autorizaranse de acordo co procedemento e condicionantes establecidos no
presente título.
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Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 40. O proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico).
1. Todas as referencias ao proxecto sectorial entenderanse referidas á figura de proxecto de interese autonómico da Lei 1/2021, do 8 de
xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
Cumprimentados os trámites previstos no artigo 33 da presente lei relativos ao proxecto sectorial, o Consello da Xunta, a proposta da persoa
titular da consellería competente en materia de enerxía, e contando co previo informe preceptivo do organismo con competencias en materia
de ordenación do territorio, que deberá ser emitido no prazo máximo de dous meses, aprobará definitivamente, se procedese, o proxecto
sectorial, coas modificacións ou correccións que considere convenientes.
2. Quedan exceptuados de avaliación ambiental estratéxica os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal dos parques eólicos, así como
os das súas infraestruturas de evacuación, cando o proxecto de execución da infraestrutura concreta estea a ser ou vaia a ser sometido a
avaliación ambiental, de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa.
3. Nos casos en que o proxecto sectorial do parque eólico autorizado estea aprobado polo Consello da Xunta de Galicia e a persoa promotora
haxa presentado unha modificación non substancial das recollidas no apartado 1 do artigo 37 recoñecida como tal, enviarase ao órgano
competente en ordenación do territorio e urbanismo o recoñecemento desta modificación non substancial, así como o informe favorable do
órgano ambiental indicado no apartado d) do punto 1 do artigo 37 e a addenda do proxecto sectorial na que se recollan estas modificacións,
para os efectos de que se emita o informe preceptivo previo á aprobación da modificación do proxecto sectorial polo Consello da Xunta.
4. Exceptúanse da obrigación da aprobación dun proxecto sectorial aqueles proxectos eólicos e as súas infraestruturas de evacuación que se
implanten naqueles concellos onde a natureza do uso do chan sexa compatible con este tipo de infraestruturas. Para estes casos deberá
achegarse, xunto coa documentación da solicitude, o certificado do concello que acredite esta circunstancia, en substitución do proxecto
sectorial.
5. En todo caso, e para os efectos do regulado no punto 1 do artigo 37 da Lei 2/2016, do chan de Galicia, no chan rústico estará permitida a
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apertura de camiños rurais contidos nos proxectos eólicos e das súas infraestruturas de evacuación aprobados pola administración competente.
Modifícase pola disposición final 6.6 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro. Ref. BOE-A-2021-5210
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 41. Peche.
1. A persoa titular da instalación que pretenda o peche da mesma haberá de presentar unha solicitude de autorización administrativa de peche,
a través dos medios electrónicos que se habilitarán regulamentariamente, dirixida ao órgano competente en materia de enerxía, de acordo co
establecido no apartado 5 do artigo 16 e no artigo 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, ou norma que a substitúa.
2. A persoa titular da instalación acompañará á solicitude un proxecto de peche, que deberá conter como mínimo unha memoria na cal se
detallen as circunstancias técnicas, económicas, ambientais ou de calquera outro orde polas que se pretende o peche, así como os planos
actualizados da instalación a escala adecuada.
3. A unidade tramitadora será o órgano territorial correspondente da consellería competente en materia de enerxía que tramitase a autorización
de explotación, salvo que a solicitude de peche refírase a un parque eólico situado en máis dunha provincia, para o que a unidade tramitadora
será a dirección xeral competente en materia de enerxía.
4. Unha vez tramitado o expediente, o órgano territorial da consellería competente en materia de enerxía elevará o expediente de solicitude de
peche, xunto co seu informe, á dirección xeral competente en materia de enerxía, que haberá de resolver, previo informe favorable do operador
do sistema e xestor da rede de transporte, nun prazo de tres meses desde a recepción do expediente completo na dirección xeral competente. En
todo caso, a autorización de peche da instalación impoñerá á persoa titular desta a obrigación de proceder ao seu desmantelamento nos termos
que resulten da tramitación do expediente de peche e á restitución ambiental dos terreos afectos pola instalación.
A falta de resolución expresa terá efectos desestimatorios, podendo interpoñerse os recursos procedentes.
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A resolución notificarase á persoa solicitante, publicándose, en todo caso, no “Diario Oficial de Galicia”.
5. A autorización expresará o período de tempo, a contar a partir da notificación do seu outorgamento, dentro do cal deberá procederse ao
peche e ao desmantelamento da instalación.
6. Concedida a autorización de peche, o órgano territorial da consellería competente en materia de enerxía, previas as comprobacións técnicas
que se estimen oportunas, elevará acta de peche cando este fágase efectivo, cursando o parque eólico baixa no Rexistro Eólico de Galicia.
Modifícase pola disposición final 7.6 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

TÍTULO V
Rexistro Eólico de Galicia
Artigo 42. Rexistro Eólico de Galicia.
1. Créase o Rexistro Eólico de Galicia, no que se recollerá dunha maneira electrónica a localización cartográfica de todos os parques eólicos en
funcionamento, autorizados ou en tramitación administrativa no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, os cales, á súa vez, haberán
de ser obxecto de inscrición no Rexistro de Cartografía de Galicia, nos termos e de conformidade co previsto no Regulamento de ordenación da
información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, aprobado por Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro.
2. Aos datos sinalados no apartado anterior incorporaranse no Rexistro Eólico de Galicia todas as solicitudes de modificación de proxectos, que
constituirán información de apoio para a xestión de solapamentos de parques eólicos.
Modifícase pola disposición final 7.7 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Artigo 43. Funcionamento e xestión do Rexistro.
1. O Rexistro Eólico de Galicia constitúese coa finalidade de ser unha ferramenta electrónica de acceso e consulta pública.
2. O funcionamento, xestión e desenvolvemento do Rexistro establecerase por orde da consellería competente en materia de enerxía.
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Modifícase pola disposición final 7.7 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

TÍTULO VI
Expropiación e servidumes
Artigo 44. Declaración de utilidade pública.
1. Para os efectos previstos no título IX da Lei 24/2013, do 27 de novembro, do sector eléctrico, e normativa que o desenvolve, ou normas que as
substitúan, o recoñecemento da utilidade pública das instalacións incluídas no ámbito da presente lei acordarase pola dirección xeral
competente en materia de enerxía, sen prexuízo da competencia do Consello de la Xunta de Galicia en caso de oposición de organismos ou
outras entidades de dereito público.
2. A solicitude de declaración, en concreto, de utilidade pública poderá efectuarse de maneira simultánea á solicitude de autorización
administrativa previa e/ou de construción, durante a tramitación destas autorizacións ou con posterioridade á obtención de calquera das
devanditas autorizacións administrativas.
3. Para o devandito recoñecemento será necesario que a empresa interesada solicíteo, incluíndo unha relación concreta e individualizada dos
bens e dereitos sobre os que non se obtivo un acordo cos seus titulares e sobre os que se estima necesaria a expropiación.
4. A solicitude mencionada no apartado anterior someterase a información pública. Igualmente, solicitarase o informe dos organismos
afectados.
5. A declaración de utilidade pública conlevará en todo caso a necesidade de ocupación dos bens e a adquisición dos dereitos afectados,
implicando a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa e concordantes da Lei
24/2013, do 27 de novembro, do sector eléctrico, ou normas que as substitúan.
Modifícase pola disposición final 7.8 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949
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Artigo 45. CONCORRENCIA DE UTILIDADES OU INTERESE PÚBLICO E TRÁMITE E DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDADE OU
PREVALENCIA.
1. Se, solicitado o recoñecemento de utilidade pública pola persoa promotora do parque eólico, opuxésese á declaración do mesmo a persoa
titular doutro interese público radicado no mesmo espazo territorial, por entender que a autorización e a subseguinte instalación do parque
eólico prexudicarían a este, procederase a determinar a compatibilidade ou incompatibilidade dos aproveitamentos enfrontados, declarándose,
en caso de incompatibilidade, a prevalencia dun deles.
2. O procedemento de declaración de compatibilidade ou prevalencia de utilidades públicas iniciarase pola dirección xeral competente en
materia de enerxía unha vez solicitado o recoñecemento de utilidade pública pola persoa promotora e en canto tivese coñecemento da existencia
de aproveitamentos que puidesen resultar incompatibles.
Por exemplo, o aproveitamento do monte e a súa multifuncionalidade puideran resultar incompatibles con ese aproveitamento
eólico. Hai que acreditalo con un informe técnico de prevalencia e incompatibilidade.
3. Ao devandito coñecemento poderá chegarse de oficio ou a solicitude de parte interesada presentada en calquera momento anterior á
resolución na que se declare a utilidade pública. O órgano tramitador dará audiencia ás persoas titulares dos dereitos que poidan estar
afectadas, concedéndoselles un prazo de quince días para presentar alegacións, que se remitirán á persoa promotora para o seu coñecemento e
contestación.
4. Finalizado o trámite de audiencia, remitirase copia completa do resultado do mesmo ao órgano competente para a autorización ou título
habilitante do aproveitamento, que haberá de remitir, nun prazo de vinte días hábiles, informe sobre a compatibilidade ou incompatibilidade
do aproveitamento afectado.
5. Cando a compatibilidade ou prevalencia suscitásese entre aproveitamentos en que sexa competente para a súa autorización a consellería
competente en materia de enerxía, a declaración de utilidade pública e, no seu caso, a declaración de compatibilidade ou prevalencia
realizaranse pola persoa titular da consellería en materia de enerxía no prazo máximo de dous meses, a contar desde a recepción da
documentación completa. A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios, podendo interpoñerse os recursos que

Lobo e Territorio

31

procedan.
6. No caso de que as autorizacións ou títulos habilitantes para os aproveitamentos sexan competencia de máis dunha consellería, a declaración
de utilidade pública do parque eólico e, no seu caso, a declaración de compatibilidade ou prevalencia realizaranse polo Consello de la Xunta de
Galicia, ao que se remitirá o expediente co informe das consellerías afectadas, no prazo máximo de dous meses, a contar desde a recepción da
documentación completa. A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios, podendo interpoñerse os recursos que
procedan.
7. Se a instalación afecta a montes veciñais en man común, os trámites previstos no artigo 6 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989,
do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado por Decreto 260/1992, do 4 de setembro, ou norma que o substitúa,
entenderanse cumprimentados co procedemento regulado neste artigo. Nestes casos, a declaración de utilidade pública da instalación
conlevará o recoñecemento de prevalencia para os efectos establecidos no apartado 1 do artigo 6 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes
veciñais en man común.
Modifícase pola disposición final 7.8 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Disposición adicional primeira. PROXECTOS DECLARADOS DE INTERESE ESPECIAL.
1. Poderán declararse de especial interese polo Consello de la Xunta os proxectos de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables
e as súas infraestruturas de evacuación asociadas que se desenvolvan no marco de poxas para a asignación de réxime retributivo específico a
instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de tecnoloxías renovables, impulsadas ao amparo do disposto no Real decreto 413/2014,
do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos,
ou norma que o substitúa, coa finalidade de que sexan despachados prioritariamente polos distintos órganos da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia que interveñen no procedemento administrativo da súa autorización e con carácter de urxencia.
2. A solicitude de declaración de interese especial destes proxectos haberá de realizarse á consellería competente en materia de enerxía,
presentando unha memoria que conteña a súa especial incidencia e beneficios no ámbito industrial, social e territorial, entre outros, así como
unha declaración responsable de que o proxecto se desenvolverá no marco das poxas indicadas anteriormente, debendo determinar o prazo
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previsto para a súa execución.
Para realizar esta solicitude, a persoa promotora do proxecto haberá de presentar previamente, tanto para a instalación de produción de enerxía
como para as infraestruturas de evacuación asociadas, a solicitude de autorización de construción, así como, se fose preciso, a solicitude de
declaración de utilidade pública e a de aprobación do proxecto sectorial.
3. A declaración de proxecto de interese especial acordarase polo Consello de la Xunta de Galicia, a proposta da persoa titular da consellería
competente en materia de enerxía, comprendendo conxuntamente o proxecto de produción de enerxía e as infraestruturas de evacuación
asociadas.
4. A declaración de interese especial dun proxecto terá como efectos a tramitación de forma prioritaria e con carácter de urxencia e a
redución á metade dos prazos necesarios na instrución do procedemento da autorización administrativa previa e/ou de construción, así
como dos prazos na instrución do procedemento de avaliación ambiental que sexa necesario. Así mesmo, reduciranse á metade os prazos
necesarios na tramitación do proxecto sectorial.
5. Os proxectos declarados de interese especial haberán de executarse e solicitar a autorización de explotación con anterioridade ao 1 de xaneiro
de 2020. En caso contrario, quedará sen efecto a declaración de interese especial do proxecto, incautándose dos correspondentes avais e
garantías depositadas.
Disposición adicional segunda. Creación da comisión de seguimento da execución dos proxectos de desenvolvemento de natureza
industrial e do resto de criterios de selección vinculados aos parques eólicos adxudicados dentro das ordes de convocatoria que regula a
presente lei.
Co fin de levar a cabo o seguimento da execución dos proxectos de natureza industrial e do resto de criterios de selección vinculados aos
parques eólicos adxudicados dentro das ordes de convocatoria que regula a presente lei créase unha comisión de seguimento e control que
garantirá a execución das actuacións polas que os proxectos eólicos foron seleccionados.
A comisión de seguimento e control estará integrada por seis membros e funcionará en pleno e por seccións. O presidente e os restantes
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membros serán designados pola persoa titular da dirección xeral competente en materia de enerxía. Será nomeado secretario da comisión uno
dos membros, distinto do que exerza a presidencia.
A concreción dos fins da comisión, a súa organización e funcionamento desenvolveranse regulamentariamente mediante orde da consellería
con competencias en materia de enerxía.
A constitución e posta en funcionamento desta comisión non supoñerán incremento do gasto público.
Disposición adicional terceira. Infraestruturas de evacuación.
1. As novas solicitudes de autorización a que se refire o artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, ou norma que a
substitúa, correspondentes a infraestruturas de evacuación dos parques eólicos tramitaranse segundo as disposicións establecidas na presente
lei, no que fose de aplicación. Os órganos competentes para a súa autorización serán os establecidos no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo
que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Decláranse de incidencia supramunicipal, para os efectos previstos no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e
proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, ou norma que o substitúa, os proxectos sectoriais das infraestruturas de evacuación das
instalacións de xeración eólica desenvolvidas no marco do Plan sectorial eólico de Galicia.

Disposición transitoria segunda. Áreas de desenvolvemento eólico.
1. En tanto non se modifique o Plan sectorial eólico de Galicia, considéranse áreas de desenvolvemento eólico as áreas de reserva e áreas
de investigación, así como a franxa paralela a estas, previstas no Plan sectorial eólico de Galicia vixente.
2. En caso das áreas de desenvolvemento eólico en que se produza superposición coa Rede Natura, a zona de superposición que afecte a
aquela non se considerará apta para implantar novos parques eólicos, excepto proxectos de modificación de parques eólicos nos termos
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indicados no artigo 32 da presente lei. Esta limitación farase extensiva á totalidade das instalacións do parque eólico contempladas na
poligonal establecida no seu proxecto de execución.
Modifícase pola disposición final 7.11 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

Disposición transitoria terceira. Plan sectorial eólico de Galicia.
En tanto non se aprobe un novo plan sectorial eólico de Galicia entenderase de aplicación o actualmente vixente en todo aquilo que non se
opoña ao establecido na presente lei.
Disposición final cuarta. Normativa supletoria.
En todo aquilo non disposto por medio de lei aplicarase con carácter supletorio a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e a súa
normativa de desenvolvemento, ou normas que as substitúan.
Engádese pola disposición final 7.13 da Lei 5/2017, do 19 de outubro. Ref. BOE-A-2017-12949

 AVALIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Artigo 35. Estudo de impacto ambiental.
1. Sen prexuízo do sinalado no artigo 34.6, o promotor elaborará o estudo de impacto ambiental que conterá, polo menos, a seguinte
información nos termos desenvolvidos no anexo VI:
a) Descrición xeral do proxecto que inclúa información sobre a súa localización, deseño, dimensións e outras características pertinentes do
proxecto; e previsións no tempo sobre a utilización do chan e doutros recursos naturais. Estimación dos tipos e cantidades de residuos
xerados e emisións de materia ou enerxía resultantes.
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b) Descrición das diversas alternativas razoables estudadas que teñan relación co proxecto e as súas características específicas, incluída o
alternativa cero, ou de non realización do proxecto, e unha xustificación das principais razóns da solución adoptada, @teniendo en cuenta os
efectos do proxecto sobre o medio ambiente.
c) Identificación, descrición, análise e, se procede, cuantificación dos posibles efectos significativos directos ou indirectos, secundarios,
acumulativos e sinérgicos do proxecto sobre os seguintes factores: a poboación, a saúde humana, a flora, a fauna, a biodiversidade, a
geodiversidad, o chan, o subsolo, o aire, a auga, o medio mariño, o clima, o cambio climático, a paisaxe, os bens materiais, o patrimonio
cultural, e a interacción entre todos os factores mencionados, durante as fases de execución, explotación e no seu caso durante a demolición
ou abandono do proxecto.
Incluirase un apartado específico para a avaliación das repercusións do proxecto sobre espazos Rede Natura 2000 @teniendo en cuenta os
obxectivos de conservación de cada lugar, que inclúa os referidos impactos, as correspondentes medidas preventivas, correctoras e
compensatorias Rede Natura 2000 e o seu seguimento.
Cando se comprobe a existencia dun prexuízo á integridade da Rede Natura 2000, o promotor xustificará documentalmente a inexistencia de
alternativas, e a concorrencia das razóns imperiosas de interese público de primeira orde mencionadas no artigo 46, apartados 5, 6 e 7, da Lei
42/2007, do 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
Cando o proxecto poida causar a longo prazo unha modificación hidromorfológica nunha masa de auga superficial ou unha alteración do
nivel nunha masa de auga subterránea que poidan impedir que alcance o bo estado ou potencial, ou que poida supoñer unha deterioración
do seu estado ou potencial, incluirase un apartado específico para a avaliación das súas repercusións a longo prazo sobre os elementos de
calidade que definen o estado ou potencial das masas de auga afectadas.
d) Incluirase un apartado específico que inclúa a identificación, descrición, análise e se procede, cuantificación dos efectos esperados sobre os
factores enumerados na letra c), derivados da vulnerabilidade do proxecto #ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes, sobre o risco
de que se produzan devanditos accidentes ou catástrofes, e sobre os probables efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, en
caso de ocorrencia dos mesmos, ou ben informe xustificativo sobre a non aplicación deste apartado ao proxecto.
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Para realizar os estudos mencionados neste apartado, o promotor incluirá a información relevante obtida a través das avaliacións de risco
realizadas de conformidade coas normas que sexan de aplicación ao proxecto.
e) Medidas que permitan previr, corrixir e, no seu caso, compensar os posibles efectos adversos significativos sobre o medio ambiente e a
paisaxe.
f) Programa de vixilancia ambiental.
g) Resumo non técnico do estudo de impacto ambiental e conclusións en termos facilmente comprensibles.
2. Cando o órgano ambiental haxa elaborado o documento de alcance de conformidade co disposto no artigo 34, o promotor elaborará o
estudo de impacto ambiental axustándose á información requirida no devandito documento.
3. Co fin de evitar a duplicidade de avaliacións, o promotor ao elaborar o estudo de impacto ambiental, terá en conta os resultados
dispoñibles doutras avaliacións pertinentes en virtude da lexislación comunitaria ou nacional.
Para estes efectos, a Administración poñerá ao dispor do promotor que así o solicite os informes e calquera outra documentación que obre
na súa poder cando resulte de utilidade para a realización do estudo de impacto ambiental.
4. O estudo de impacto ambiental perderá a súa validez se no prazo dun ano desde a data da súa conclusión non se presentou #ante o
órgano substantivo para a realización da información pública e das consultas.
Modifícase polo art. único.14 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 36. Información pública do proxecto e do estudo de impacto ambiental.
1. O promotor presentará o proxecto e o estudo de impacto ambiental ante o órgano substantivo, que os someterá a información pública
durante UN PRAZO NON INFERIOR A TRINTA DÍAS HÁBILES, previo anuncio no “Boletín Oficial do Estado” ou diario oficial que
corresponda e na súa sede electrónica.
Esta información pública levará a cabo nunha fase do procedemento substantivo de autorización do proxecto na que estean abertas todas as
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opcións relativas á determinación do contido, a extensión e a definición do proxecto.
No caso de proxectos que deban ser autorizados pola Administración Xeral do Estado e que ademais requiran unha autorización ambiental
integrada segundo o disposto no texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, o órgano substantivo realizará a información pública á que se refire este artigo.
Cando se trate de proxectos sometidos a declaración responsable ou comunicación previa, incumbirá ao órgano ambiental a realización da
información pública.
2. No anuncio do inicio da información pública o órgano substantivo, ou no seu caso o órgano ambiental, incluirá un resumo do
procedemento de autorización do proxecto, que conterá, como mínimo, a seguinte información:
a) Indicación de que o proxecto está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, así como de que, no seu caso, pode resultar de
aplicación o previsto no capítulo III deste título en materia de consultas transfronteirizas.
b) Identificación do órgano competente para autorizar o proxecto ou, no caso de proxectos sometidos a declaración responsable ou
comunicación previa, identificación do órgano #ante o que deba presentarse a mencionada declaración ou comunicación previa;
identificación daqueles órganos dos que poida obterse información pertinente e daqueles aos que poidan presentarse alegacións, así como
do prazo dispoñible para a súa presentación.
3. O órgano substantivo, ou no seu caso o órgano ambiental, adoptará as medidas necesarias para garantir que a documentación que debe
someterse a información pública teña a máxima difusión entre o público, utilizando os medios electrónicos e outros medios de
comunicación.
Modifícase polo art. único.15 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 37. Consulta ás Administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas.
1. Simultaneamente ao trámite de información pública, o órgano substantivo consultará ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas
interesadas sobre os posibles efectos significativos do proxecto, que incluirán a análise dos probables efectos adversos significativos sobre o
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medio ambiente derivados da vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes que incidan no proxecto.
Cando se trate de proxectos sometidos a declaración responsable ou comunicación previa, corresponderá ao órgano ambiental realizar a
consulta ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas.
2. O órgano substantivo deberá solicitar con carácter preceptivo os seguintes informes, que deberán estar debidamente motivados:
a) Informe do órgano con competencias en materia de medio ambiente da comunidade autónoma onde se sitúe territorialmente o proxecto.
b) Informe sobre o patrimonio cultural, cando cumpra.
c) Informe dos órganos con competencias en materia de planificación hidrolóxica e de dominio público hidráulico, e en materia de calidade
das augas, cando cumpra.
d) Informe sobre dominio público marítimo-terrestre, e as estratexias mariñas cando cumpra, de acordo coa Lei 22/1988, do 28 de xullo, de
Costas e a Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño respectivamente.
e) Informe preliminar do órgano con competencias en materia de impacto radiolóxico, cando cumpra.
f) Informe dos órganos con competencias en materia de prevención e xestión de riscos derivados de accidentes graves ou catástrofes, no seu
caso.
g) Informe sobre a compatibilidade do proxecto coa planificación hidrolóxica ou da planificación da Demarcación mariña, cando cumpra.
h) Informe do Ministerio de Defensa no caso de que o proxecto incida sobre zonas declaradas de interese para a Defensa Nacional e terreos,
edificacións e instalacións, incluídas as súas zonas de protección, afectos á Defensa Nacional. O informe terá carácter vinculante no que
afecte a Defensa Nacional.
i) Informe dos órganos con competencias en materia de saúde pública, cando cumpra.
As comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias, poderán establecer o carácter preceptivo de calquera outro informe distinto
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dos anteriormente mencionados.
3. As consultas realizarse mediante unha notificación que conterá, como mínimo, a seguinte información:
a) O estudo de impacto ambiental, ou o lugar ou lugares nos que pode ser consultado.
b) O órgano ao que se deben remitir os informes e alegacións.
c) Toda a documentación relevante sobre o proxecto a efectos da avaliación ambiental que obre en poder do órgano substantivo.
A consulta ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas realizarase por medios electrónicos e mediante anuncios ou
calquera outros medios, sempre que se acredite a realización da consulta.
4. As Administracións Públicas afectadas e as persoas interesadas dispoñerán dun prazo máximo de trinta días hábiles desde a recepción da
notificación para emitir os informes e formular as alegacións que estimen pertinentes.
5. O órgano substantivo poñerá ao dispor das Administracións Públicas afectadas e das persoas interesadas aqueloutra información distinta
da prevista no apartado 3 que só poida obterse unha vez expirado o período de información pública a que se refire o artigo 36 e que resulte
relevante para os efectos da decisión sobre a execución do proxecto.
Modifícase polo art. único.16 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 38. Modificación do proxecto ou do estudo de impacto ambiental e novo trámite de información pública e de consultas.
1. No prazo máximo de trinta días hábiles desde a finalización dos trámites de información pública e de consultas ás Administracións
Públicas afectadas e ás persoas interesadas, o órgano substantivo remitirá ao promotor os informes e alegacións recibidas para a súa
consideración na redacción, no seu caso, da nova versión do proxecto e no estudo de impacto ambiental.
2. Se, como consecuencia do trámite de información pública e de consultas ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas, o
promotor incorporar no proxecto ou no estudo de impacto ambiental modificacións que supoñan efectos ambientais significativos distintos
dos previstos orixinalmente, realizarase un novo trámite de información pública e consultas nos termos previstos nos artigos 36 e 37, que en
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todo caso, será previo á formulación da declaración de impacto ambiental.
3. Non se terán en conta os informes ou alegacións recibidos fóra dos prazos establecidos nos artigos 36 e 37.
Modifícase polo art. único.17 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 39. Avaliación de impacto ambiental ordinaria.
1. Dentro do procedemento substantivo de autorización do proxecto, o promotor presentará #ante o órgano substantivo, xunto coa
documentación esixida pola lexislación sectorial, unha solicitude de avaliación de impacto ambiental ordinaria, acompañada da seguinte
documentación, que constituirá o contido mínimo do expediente de avaliación de impacto ambiental:
a) O documento técnico do proxecto.
b) O estudo de impacto ambiental.
c) As alegacións e informes recibidos nos trámites de información pública e de consultas ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas
interesadas en virtude do artigo 37, e no seu caso, dos artigos 34 e 38.2.
2. Se o órgano substantivo comprobase que a solicitude de avaliación de impacto ambiental ordinaria non inclúe os documentos sinalados
no apartado anterior, requirirá ao promotor para que, nun prazo de dez días hábiles, acompañe os documentos preceptivos, cos efectos
previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Con relación
ao estudo de impacto ambiental, documento básico para a realización da avaliación de impacto ambiental, constatarase que no mesmo
incluíronse os apartados específicos contemplados no artigo 35.1.
Así mesmo, o órgano substantivo comprobará que a documentación presentada cumpre os requisitos esixidos pola lexislación sectorial.
3. Unha vez realizadas as comprobacións anteriores, o órgano substantivo remitirá ao órgano ambiental a solicitude de avaliación de
impacto ambiental ordinaria e os documentos que a deben acompañar.
4. No prazo de vinte días hábiles desde a recepción da solicitude de inicio da avaliación de impacto ambiental ordinaria o órgano ambiental
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poderá resolver a súa inadmisión por algunha das seguintes razóns:
a) Se estimase de modo inequívoco que o proxecto é manifestamente inviable por razóns ambientais.
b) Se estimase que o estudo de impacto ambiental non reúne condicións de calidade suficientes.
c) Se xa inadmitise ou xa ditase unha declaración de impacto ambiental desfavorable nun proxecto sustantivamente análogo ao presentado.
Con carácter previo á adopción da resolución pola que se acorde a inadmisión, o órgano ambiental dará audiencia ao promotor, informando
diso ao órgano substantivo, por un prazo de dez días hábiles que suspende o previsto para declarar a inadmisión.
A resolución de inadmisión xustificará as razóns polas que se aprecia, e fronte á mesma poderán interpoñerse os recursos legalmente
procedentes en vía administrativa e xudicial no seu caso.
Modifícase polo art. único.18 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 40. Análise técnica do expediente.
1. O órgano ambiental realizará unha análise formal do expediente de avaliación de impacto ambiental e comprobará que está completo.
Se desta análise resulta que non constan no expediente os informes previstos no apartado 37.2, ou que a información pública ou as consultas ás
Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas non se realizaron conforme ao establecido nesta lei, ou que o estudo de impacto
ambiental elaborado polo promotor resulta incompleto por omisión dalgún dos apartados específicos contemplados no artigo 35.1, o órgano
ambiental requirirá ao órgano substantivo para que emende o expediente no prazo de tres meses, quedando suspendido o prazo para a
formulación da declaración de impacto ambiental.
Se transcorridos tres meses, o órgano substantivo non remitise a información solicitada, ou se unha vez presentado o expediente seguise
estando incompleto, o órgano ambiental dará por finalizada a avaliación de impacto ambiental ordinaria, notificando ao promotor e ao órgano
substantivo a resolución de terminación. Contra esta resolución poderán interpoñerse os recursos legalmente procedentes en vía administrativa
e xudicial no seu caso.
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2. Unha vez completado formalmente o expediente, o órgano ambiental efectuará a análise técnica do expediente.
Se durante esta análise comprobase que algún dos informes preceptivos aos que se refire o artigo 37.2 ou os apartados específicos
contemplados no artigo 35.1, non resulta suficiente para dispoñer dos elementos de xuízo necesarios para poder realizar a avaliación de
impacto ambiental, o órgano ambiental dirixirase ao órgano substantivo para que se completen os informes.
Se transcorridos tres meses o órgano substantivo non remitise os informes solicitados ou, se unha vez presentados, o seu contido segue
resultando insuficiente, o órgano ambiental requirirá persoalmente ao titular do órgano jerárquicamente superior daquel que tería que
emitir o informe para que, no prazo de dez días, contados a partir da recepción do requirimento, ordene ao órgano competente a entrega do
informe solicitado no prazo de dez días, sen prexuízo das responsabilidades en que puidese incorrer o responsable da demora. O
requirimento efectuado comunicarase ao órgano substantivo e ao promotor, e suspenderá o prazo para a formulación da declaración de
impacto ambiental.
Se transcorrido o prazo de dez días o órgano ambiental non recibise o informe, o órgano ambiental comunicará ao órgano substantivo e ao
promotor a imposibilidade de continuar o procedemento, dando por finalizada a avaliación de impacto ambiental ordinaria, notificando ao
promotor e ao órgano substantivo a resolución de terminación. Contra esta resolución poderán interpoñerse os recursos legalmente
procedentes en vía administrativa e xudicial, no seu caso.
En todo caso, o promotor poderá reclamar á Administración competente a emisión do informe a través do procedemento previsto no artigo
29 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.
3. Así mesmo, se durante a análise técnica do expediente o órgano ambiental apreciase:
a) que é necesaria información adicional relativa ao estudo de impacto ambiental ou, no seu caso, que o contido do estudo de impacto
ambiental non é acorde coa información requirida no documento de alcance; ou ben
b) que o promotor non tivo debidamente en conta as alegacións recibidas durante os trámites de información pública e consultas, requirirá
ao promotor, informando diso ao órgano substantivo, para que complete a información que resulte imprescindible para a formulación da
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declaración de impacto ambiental.
Se transcorridos tres meses, o promotor non remitise a información requirida ou, unha vez presentada, esta seguise sendo insuficiente, o
órgano ambiental dará por finalizada a avaliación de impacto ambiental ordinaria, notificando ao promotor e ao órgano substantivo a
resolución de terminación. Contra esta resolución poderán interpoñerse os recursos legalmente procedentes en vía administrativa e xudicial,
no seu caso. O prazo de tres meses previsto neste parágrafo poderase ampliar en casos excepcionais, debidamente motivados, a pedimento
do órgano substantivo, e por un tempo que non exceda da metade do devandito prazo.
4. Durante a análise técnica do expediente o órgano ambiental poderá solicitar, en calquera momento, xa sexa directamente ou a través do
órgano substantivo, o informe de organismos científicos ou académicos que resulten necesarios para dispoñer dos elementos de xuízo
suficientes para poder realizar a avaliación de impacto ambiental. Estes organismos deberán pronunciarse no prazo de trinta días hábiles
desde a recepción da solicitude. O órgano ambiental trasladará copia dos informes recibidos ao órgano substantivo.
Se transcorrido o prazo de trinta días hábiles o órgano ambiental non recibiu os informes solicitados dará por finalizada a avaliación de
impacto ambiental ordinaria, notificando ao promotor e ao órgano substantivo a resolución de terminación. Contra esta resolución poderán
interpoñerse os recursos legalmente procedentes en vía administrativa e xudicial, no seu caso.
5. Se o órgano ambiental considera necesario que as Administracións Públicas afectadas e as persoas interesadas pronúnciense sobre a nova
información recibida en virtude dos apartados 3 e 4, requirirá ao órgano substantivo para que realice unha nova consulta ás Administracións
Públicas afectadas e ás persoas interesadas, que deberán pronunciarse no prazo máximo de trinta días hábiles desde a recepción da
documentación, quedando suspendido o prazo para a formulación da declaración de impacto ambiental.
Transcorrido o prazo de trinta días hábiles, o procedemento continuará se o órgano ambiental conta con elementos de xuízo suficientes para
formular a declaración de impacto ambiental. En caso contrario, o órgano ambiental comunicará ao órgano substantivo e ao promotor a
imposibilidade de continuar o procedemento, dando por finalizada a avaliación de impacto ambiental ordinaria, notificando ao promotor e
ao órgano substantivo a resolución de terminación. Contra esta resolución poderán interpoñerse os recursos legalmente procedentes en vía
administrativa e xudicial, no seu caso.
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O prazo de trinta días previsto no parágrafo anterior poderase ampliar en casos excepcionais, debidamente motivados, a pedimento do
órgano substantivo, e por un tempo que non exceda da metade do devandito prazo.
Modifícase polo art. único.19 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 41. Declaración de impacto ambiental.
1. O órgano ambiental, unha vez finalizado a análise técnica do expediente de avaliación de impacto ambiental, formulará a declaración de
impacto ambiental.
2. A declaración de impacto ambiental terá a natureza de informe preceptivo e determinante, que concluirá sobre os efectos significativos
do proxecto no medio ambiente e, no seu caso, establecerá as condicións nas que pode desenvolverse para a adecuada protección dos
factores enumerados no artigo 35.1 c) durante a execución e a explotación e, no seu caso, o cesamento, o desmantelamento ou demolición do
proxecto, así como, no seu caso, as medidas preventivas, correctoras e compensatorias. A declaración de impacto ambiental incluirá, polo
menos, o seguinte contido:
a) A identificación do promotor do proxecto e do órgano substantivo, e a descrición do proxecto.
b) O resumo do resultado do trámite de información pública e das consultas ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas,
e como se tiveron en consideración.
c) O resumo da análise técnica realizada polo órgano ambiental.
d) Se proceden, as condicións que deban establecerse e as medidas que permitan previr, corrixir e, no seu caso, compensar os efectos
adversos sobre o medio ambiente.
e) No seu caso, a conclusión da avaliación das repercusións sobre a Rede Natura 2000. Cando se comprobe a existencia dun prexuízo á
integridade da Rede Natura 2000, incluirase unha referencia á xustificación documental efectuada polo promotor de acordo co artigo 35.1. c),
segundo parágrafo e, cando procedan, as medidas compensatorias Rede Natura 2000 que deban establecerse en caso de concorrer as

Lobo e Territorio

45

circunstancias previstas no artigo 46 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
f) O programa de vixilancia ambiental.
g) Se procede, a creación dunha comisión de seguimento.
h) En caso de operacións periódicas, a motivación da decisión e o prazo a que se refire a disposición adicional décima.
i) No caso de proxectos que vaian causar a longo prazo unha modificación hidromorfológica nunha masa de auga superficial ou unha
alteración do nivel nunha masa de auga subterránea, determinarase se da avaliación practicada deduciuse que iso impedirá que alcance o bo
estado ou potencial, ou que iso supoñerá unha deterioración do seu estado ou potencial da masa de auga afectada. En caso afirmativo, a
declaración incluirá ademais:
1.º Relación de todas as medidas factibles, que se deduciron da avaliación, para paliar os efectos adversos do proxecto sobre o estado ou
potencial das masas de auga afectadas.
2.º Referencia á conformidade da unidade competente en planificación hidrolóxica do organismo de conca coa avaliación practicada e
medidas mitigadoras sinaladas.
3. A declaración de impacto ambiental, remitirase para a súa publicación no prazo de quince días ao «Boletín Oficial do Estado» ou diario
oficial correspondente, sen prexuízo da súa publicación na sede electrónica do órgano ambiental.
4. A declaración de impacto ambiental non será obxecto de recurso sen prexuízo dos que, no seu caso procedan en vía administrativa e
xudicial fronte ao acto polo que se autoriza o proxecto.
Modifícase o apartado 2 polo art. único.20 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Artigo 42. Autorización do proxecto e publicidade.
1. O órgano substantivo deberá ter debidamente en conta, no procedemento de autorización do proxecto, que deberá resolverse nun prazo
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razoable, a avaliación de impacto ambiental efectuada, incluídos os resultados das consultas.
2. A autorización do proxecto incluirá, como mínimo, a seguinte información contida na declaración de impacto ambiental:
a) A conclusión sobre os efectos significativos do proxecto no medio ambiente, @teniendo en cuenta a declaración de impacto ambiental.
b) As condicións ambientais establecidas, así como unha descrición das características do proxecto e as medidas previstas para previr,
corrixir e, se fose posible, compensar os efectos adversos significativos no medio ambiente, así como, no seu caso, medidas de seguimento e
o órgano encargado do mesmo.
3. A decisión de denegar unha autorización indicará as principais razóns da denegación.
4. O órgano substantivo, no prazo máis breve posible e en todo caso antes dos quince días hábiles desde que adopte a decisión de autorizar
ou denegar o proxecto, remitirá ao “Boletín Oficial do Estado” ou diario oficial correspondente, para a súa publicación, un extracto do
contido da devandita decisión que conterá, polo menos, a seguinte información:
a) O contido da decisión e as condicións que eventualmente a acompañen.
b) Os principais motivos e consideracións nos que se basea a decisión, incluída a información solicitada de conformidade cos artigos 36 e 37
e, se procede, 34 e 38.2, e como esa información incorporouse ou considerado, en particular, as observacións recibidas do Estado membro
afectado ás que se refire o artigo 49.
Así mesmo, publicará na súa sede electrónica unha referencia ao “Boletín Oficial do Estado” ou diario oficial correspondente no que se
publicou a declaración de impacto ambiental e o extracto sobre a decisión de autorizar ou denegar o proxecto.
5. A información a que se refire o apartado anterior será enviada aos Estados membros que fosen consultados segundo o capítulo III deste
título, relativo ás consultas transfronteirizas.
Modifícase polo art. único.21 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674

Lobo e Territorio

47

VIXENCIA DA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

 Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.
Artigo 9 bis. Vixencia da declaración de impacto ambiental.
Respecto da avaliación de impacto ambiental de competencia autonómica, a declaración de impacto ambiental do proxecto ou actividade
perderá a súa vixencia e cesará na produción dos efectos que lle son propios se, unha vez publicada no «Diario Oficial de Galicia», non
comezase a execución do proxecto ou actividade no prazo de seis anos.
Engádese polo art. 10 da Lei 7/2019, do 23 de decembro. Ref. BOE-A-2020-1849
Téñase en conta a disposición transitoria 2 da citada lei para a súa aplicación.
Texto engadido, publicado o 27/12/2019, en vigor a partir do 01/01/2020.

Disposición transitoria segunda. Aplicación do réxime de vixencia da declaración de impacto ambiental
O réxime de vixencia da declaración de impacto ambiental contido no novo artigo 9 bis da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, será de aplicación ás
declaracións de impacto ambiental de competencia autonómica que se publiquen no Diario Oficial de Galicia con posterioridade á entrada
en vigor da presente lei, así como a aquelas publicadas con posterioridade á entrada en vigor da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de
avaliación ambiental, cuxos efectos non cesasen antes da entrada en vigor da presente lei. == (Isto é, se, unha vez publicada no «Diario
Oficial de Galicia», non comezase a execución do proxecto ou actividade no prazo de seis anos).

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental (España)
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Artigo 43. Vixencia da declaración de impacto ambiental.
1. A declaración de impacto ambiental do proxecto ou actividade perderá a súa vixencia e cesará na produción dos efectos que lle son
propios se, unha vez publicada no “Boletín Oficial do Estado” ou diario oficial correspondente, non se comezou a execución do proxecto ou
actividade no prazo de catro anos. En tales casos, o promotor deberá iniciar novamente o trámite de avaliación de impacto ambiental do
proxecto, salvo que se acorde a prórroga da vixencia da declaración de impacto ambiental nos termos previstos nos seguintes apartados.
En defecto de regulación específica, entenderase por inicio da execución do proxecto cando, unha vez obtidas todas as autorizacións que
sexan esixibles, comezasen materialmente as obras ou a montaxe das instalacións necesarias para a execución do proxecto ou actividade e así
conste á Administración.
Para os efectos previstos neste apartado, o promotor de calquera proxecto ou actividade sometido a avaliación de impacto ambiental deberá
comunicar ao órgano ambiental a data de comezo da execución do devandito proxecto ou actividade.
No caso de que un procedemento xudicial afecte, directa ou indirectamente, á execución dun proxecto que conte con Declaración de Impacto
Ambiental, o transcurso do prazo de vixencia da mesma quedará en suspenso desde o seu inicio e ata o momento en que o procedemento
conte con sentenza xudicial firme.
2. O promotor poderá solicitar a prórroga da vixencia da declaración de impacto ambiental antes de que transcorra o prazo previsto no
apartado anterior. A solicitude formulada polo promotor suspenderá o prazo de vixencia de catro anos.
3. Presentada a solicitude, o órgano ambiental poderá acordar a prórroga da vixencia da declaración de impacto ambiental no caso de que
non se produciron cambios substanciais nos elementos esenciais que serviron para realizar a avaliación de impacto ambiental, ampliando a
súa vixencia por dous anos adicionais. Transcorrido este prazo sen que se comezou a execución do proxecto ou actividade o promotor
deberá iniciar novamente o procedemento de avaliación de impacto ambiental do proxecto.
4. O órgano ambiental resolverá sobre a solicitude de prórroga nun prazo de tres meses contados desde a data de presentación da devandita
solicitude. O órgano ambiental solicitará informe ás Administracións públicas afectadas por razón da materia en relación cos elementos
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esenciais que serviron para realizar a avaliación de impacto ambiental. Estas Administracións deberán pronunciarse no prazo de trinta días,
que poderá ampliarse por quince días máis, por razóns debidamente xustificadas, período durante o cal o prazo de resolución da solicitude
permanecerá suspendido.
5. Transcorrido o prazo sen que o órgano ambiental haxa resolvido sobre a prórroga da vixencia da declaración de impacto ambiental
entenderase desestimada a solicitude de prórroga.
Engádense os apartados 2, 3, 4 e 5 polo art. 8.2 da Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño. Ref. BOE-A-2020-6621
Modifícase polo art. único.22 da Lei 9/2018, do 5 de decembro. Ref. BOE-A-2018-16674
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