
Resolución da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos 

Naturais, pola que se declara a desistencia da solicitude do parque eólico 

Rosal,  sito  no  concello  de  O  Rosal  (Pontevedra)  promovido  por  Green 

Capital Development VIII SL (expediente IN408A/2020/046).

Examinada a solicitude presentada o 10.3.2020 por Green Capital Development VIII 

SL (en adiante o promotor) en relación coa solicitude de autorización administrativa 

de instalacións de produción de enerxía eléctrica e para o proxecto denominado 

Parque Eólico Rosal (en adiante o parque eólico) ao abeiro da Lei 8/2009, do 22 de 

decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon 

eólico  e  o  Fondo  de  compensación  Ambiental,  modificada  pola  disposición 

derradeira sétima da  Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de 

iniciativas empresariais en Galicia.(DOG nº 203 de 25 de outubro de 2017), constan os 

seguintes

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.  O  10.03.2020 Alejandro  Castro,  en  representación  de  Green  Capital 

Development  VIII  SL,  presentou  telemáticamente  ao  abeiro  do  procedemento 

IN408A,  a  solicitude  de  autorización  de  instalacións  de  produción  de  enerxía 

eléctrica e as súas infraestruturas de evacuación para o parque eólico Rosal.

Segundo. Mediante oficio do 15.09.2020 notificóuselles a admisión a trámite da súa 

solicitude,  e  o  24.09.2020  achegaron  o  xustificante  do  pago  das  taxas  de 

autorización administrativa para o parque eólico.

Terceiro. O 23.02.2021 esta dirección xeral remitiu ao promotor o documento de 

alcance do estudo de impacto ambiental xunto coas consultas realizadas emitido 

pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático aos 

efectos de que o promotor realice o correspondente estudo de impacto ambiental 

ao que fai referencia o artigo 35 da Lei 21/2013, do 9 de decembro. O 05.04.2021 

remitíronse  ao  promotor  as  respostas  das  consultas  de  diferentes  organismos, 

completando a documentación achegada anteriormente.
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Cuarto. O 23.08.2022 o promotor achega o Estudo de Impacto Ambiental do Parque 

Eólico Rosal 11,2MW, asinado electronicamente en agosto de 20222.

Quinto.  O  20.09.2022,  a  Dirección  Xeral  de  Planificación  Enerxética  e  Recursos 

Naturais notificoulle ao promotor o requirimento de emenda do estudo de impacto 

ambiental presentado o 23.08.2022, por non axustarse o seu contido ao establecido 

no artigo 35 e no Anexo VI da Lei 21/2013 do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

Así  mesmo,  advertíaselle  ao  promotor  de  que,  no  caso  de  non  atender  o 

requirimento, se lle tería por desistido da súa solicitude, de acordo co establecido 

no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. A citada notificación foi rexeitada por 

non  acceder  en  prazo.  Esta  Dirección  Xeral  remitiu  de  novo  o  requirimento  o 

03.10.2022, sendo recollida polo promotor o 05.10.2022.

Aos antecedentes de feito descritos sonlle de aplicación os seguintes

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.  A  Dirección  Xeral  de  Planificación  Enerxética  e  Recursos  Naturais é 

competente para resolver este procedemento con fundamento no artigo 33.3 da Lei 

8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e 

se crean o canon eólico e o Fondo de compensación Ambiental,  modificada pola 

disposición  derradeira  sétima  da  Lei  5/2017,  do  19  de  outubro,  de  fomento  da 

implantación de iniciativas empresariais en Galicia.(DOG nº 203 de 25 de outubro de 

2017).

Segundo.  No  expediente  instruído  para  o  efecto  cumpríronse  os  trámites  de 

procedemento establecidos na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 

aproveitamento  eólico  en  Galicia  e  se  crean  o  canon  eólico  e  o  Fondo  de 

compensación Ambiental, modificada pola Lei 4/2014, do 8 de maio e modificada 

pola disposición derradeira sétima da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da 

implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG nº 203 de 25 de outubro de 

2017), na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, e demais normas vixentes de aplicación.

Terceiro.  O  artigo  68.1  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento 

administrativo común das Administracións Públicas establece que “Se a solicitude 

de iniciación non reúne os requisitos que sinala o artigo 66, e, no seu caso, os que 

sinala  o  artigo  67  ou  outros  esixidos  pola  lexislación  específica  aplicable, 

requirirase  ao  interesado  para  que,  nun  prazo  de  dez  días,  emende  a  falta  ou 

acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, C
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teráselle por desistido da súa petición, previa resolución que deberá ser ditada nos 

termos previstos no artigo 21”. Esta dirección xeral por propia iniciativa, ampliou o 

prazo en cinco días, ao abeiro do artigo 68.2 da mesma Lei.

No presente caso, tal e como se indica no antecedente de feito quinto, o promotor, 

a data de sinatura desta Resolución non deu cumprimento ao requirimento que se 

lle notificou o  20.09.2022 e posteriormente o 03.10.2022, superando o prazo de 

quince  días  contados  a  partir  do  día  seguinte  a  aquel  en  que  teña  lugar  a 

notificación  deste  requirimento,  tal  e  como se indicou no antecedente  de feito 

quinto.

De acordo co exposto,

RESOLVO

Única.  Declarar  a  desistencia  de  Green  Capital  Development  VIII  SL  da  súa 

solicitude  do  10.03.2020 relativa  a solicitude de autorización  de instalacións  de 

produción  de  enerxía  eléctrica  e  as  súas  infraestruturas  de  evacuación  para  o 

parque eólico Rosal.

Contra  a  presente  resolución,  que  non  pon  fin  á  vía  administrativa,  poderase 

interpoñer  recurso  de  alzada  ante  o  Vicepresidente  Primeiro  e  Conselleiro  de 

Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia no prazo dun mes contado a 

partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade cos artigos 121 e 122 

da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  sen  prexuízo  de  que  os  interesados  poidan 

interpoñer calquera outro recurso que estimen pertinente.

Santiago de Compostela (asinado dixitalmente)

O director xeral de Planificación Enerxética

e Recursos Naturais

Pablo Fernández Vila
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