
         

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE A SOLICITUDE 
DE PRÓRROGA DA VIXENCIA DA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO 
SERRA  DA  LAGOA,  NO  CONCELLO  DE  BARALLA  (LUGO),  PROMOVIDO  POR  ENERXÍAS  RENOVABLES  DE 
GALICIA, S.A. (CLAVE: 2011/0215)

De conformidade coa proposta do Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos da Subdirección Xeral de  
Avaliación Ambiental, que a continuación se transcribe:

ANTECEDENTES DE FEITO                                                                                                                     

Primeiro.- O 10 .08.2011 recíbese a documentación do proxecto de referencia para iniciar a súa tramitación 
ambiental, que finalizou coa declaración de impacto ambiental do 22.06.2015, publicada no DOG núm. 183,  
do 24.09.2015.

Segundo.- O 01.08.2019, esta dirección xeral recibe a través da Dirección Xeral de Enerxía e Minas , o escrito 
da  empresa  promotora  Enerxías  Renovables  de  Galicia,  S.A.,  solicitando  a  concesión  dunha  prórroga  da 
vixencia da DIA do parque eólico acorde co prazo establecido na citada norma.

Terceiro.- O 14.10.2019, aos efectos de determinar a procedencia da prórroga, realizase consulta ás diferentes 
administracións afectadas.

Todas as respostas recibidas pronúncianse, dentro do marco das respectivas competencias,no sentido de non 
apreciación  de  cambios  substanciais  nos  elementos  esenciais  que  serviron  para  realizar  a  avaliación  de 
impacto ambiental (AIA), e consecuentemente, a non necesidade de formular novas achegas a maiores das  
presentadas no procedemento previo de AIA.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- De acordo co artigo 43.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a declaración 
de impacto ambiental (DIA) do proxecto perderá a súa vixencia se non comenza a súa execución no prazo de  
catro anos desde a publicación no Diario Oficial de Galicia. 

En virtude do artigo 43.3 da  Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o órgano ambiental 
poderá acordar a prórroga da  vixencia da DIA no  caso de que non se produciran cambios substanciais nos 
elementos esenciais que serviron para realizar a avaliación de impacto ambiental,  ampliando a mesma en 
dous anos adicionais. 

      Segundo.- Non obstante o anterior, tal e como se sinalou nos antecedentes de feito, o  01.01.2020 entrou en 
vigor a Lei  7/2019,  do 23 de decembro,  de medidas fiscais  e administrativas,  pola que se modifica a Lei 
1/1995,  de  protección  ambiental  de  Galicia,  establecendo  que  a  vixencia  das  declaracións  de  impacto  
ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia será de 6 anos a contar dende a súa publicación no Diario  
Oficial de Galicia.

       A disposición transitoria segunda da Lei 7/2019, de medidas fiscais e administrativas, establece que o réxime  
de vixencia da declaración de impacto ambiental contida 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 desta lei, así como as aquelas publicadas con  
posterioridade á entrada en vigor da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, cuxos efectos  
no houberan cesado antes da entrada en vigor da presente lei.

         
     Polo tanto, tendo en conta que neste suposto concreto a DIA foi publicada con data do 24.09.2015, a súa 

vixencia será de 6 anos, perdendo polo tanto obxecto o presente procedemento de prórroga. 
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   Terceiro.-  O  artigo  84  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das  
administracións públicas, establece que porá fin ao procedemento a imposibilidade material de continualo por  
causas sobrevidas. 

PROPOSTA

 Dar por terminado  o procedemento por perda sobrevida do obxecto do mesmo tendo en conta o sinalado no 
fundamento xurídico segundo e terceiro. 

O xefe do Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos
  
Manuel Díaz Cano                                                        

    

Conforme                                 
(asinado electronicamente)                                                                   A subdirectora xeral de Avaliación Ambiental 

                                                                                                                      Mónica Pérez Medina
                                                                                                                     (asinado electronicamente)

De acordo co anterior e no exercicio das competencias atribuídas polo Decreto 42/2019, do 28 de marzo , polo  
que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, RESOLVO:

 Dar por terminado o procedemento por perda sobrevida do obxecto deste, de conformidade co sinalado no 
fundamento xurídico segundo e terceiro desta proposta.

  

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

A Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

María Cruz Ferreira Costa 
 (asinado electronicamente) 
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