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iNFüMMT ** §T§V§¿S S§ COru§HR\1ATIgru NN f{ATI"¡REEA §N R§LATIÜN Cü PR*X§TYO

ME MASMA NO 1445'" &U§ FSRh{AN O §RUPü MIFIHNRO ilH TORÜO§§T'Ü.

HF*PRATAMEruT*: *AH.&NA Nfi BHRGAruTIÑOS, TORI§TAT.¡CS T FSNTET§S*.

FRüM*TfiR: RIü hlAR§fA GfiLm M[${ñ§, S.A.

Referencia : üAJ§01*St 111 I 12

Antecedentes

Con data 4 de maio de ?01? a §ubdireccién xeral de Espazos Naturais e §iodiversidade solicitou

a ren:isíén dos datos de interese dos valores do nrediCI en relacién co proxecto de referencia.

Con data 18 de xr*rllo de 201? o §ervizo de Conservación da natureza emitiu inforrne ao respecto

no que se establecen as afeccións aos recl¡rsos naturais así como n:edidas conrplementarias de

protección do medio natural.

Posteriornrente- con data 23 de agosto de 201 2, o xefe do Servi¿o de Análise de Proxectns, Ptans

e Programas solicitou un informe complementario que precise as afeccións, tanto directas somo

indirectas, que os diferentes procesos que se leven a cabo na explotacién poidan producir $obre

os vafores naturais. tendo en conta a proximidade do LIC "Hío Anllóns", os productos a utilizar e

as infraestruturas a executar.

A documentación que existe para ü seu inforrne e un CD que contén: Hstudo de Inrpacto

Ambiental, lnforme arqueoléxico, Ptan de restauraciól't, Proxecto e anexüs"

Lncaliuacián * des*rici*n d* pr*xecto

O pr*xecto localízase nos cancellos de Cabana de Bergantiños, torístancs s Panteceso {A
Ccruña) ocupando unha supenficie de 77ü ha. üs ciereitCIs mineíros de Cocoesto inclúen:

C,E. Ciudad de Masma (no "I455)

C.E Emilita (n" 1221)

C.E. üiudad de Landró {nu 1454)
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torta Sur {üova da Crea, Fozo del lnglÉs e petén de Loba)

Corta Noñe (Picotos- Fuenterrémuta)

A vida da explotación será de algo máís de I anCI$, a un ritnro de ?.100.00ü t cie mineral

apraximadamente" A recuperacién do üuro farase nunha planta de tratanrento anexa ás

explotaciÓns, mediante trituración, flotación e lixiviación con cianurc e carbón activado (ClL).

Cnn motivo da actividade mineira prevista, a superfici* de ocupación mineira se sitúa sobre o

trazado de dous camiños rursis, Un deles conecta a pobaación de corcoesto coa capela de §anta

Marina e o outro conecta a referida poboación coa de Laverde. Por esta razón prnxéctanse dous

novCIs tranros que canectarán os camiños rurais existentes actualmente e que nsn están

afectados poia expiotación mineira para dar acceso a capela de §anta Marina I permitir a

comunicación con Laverde. Así o vial Norte terá unha lonxitude de 1,3 km e a Sur de 1,57 km.

Así a distancia da actuación mineira máis próxima ao LiC "Río Anllúns" É de 140 m; non obstante

csmo ss realizará un desvío da estrada CF-1405 a afección situarase a 12ü m do espazo

prctexido.

Üurante esta fase desviarase o cause do Lourido ao estar afeutada pola balsa de residuos durante

a vida da explotaciór"r. Para * desvío do rego de Laurido planease a creación dunha canle

naturalí¿ada de 2.734 m.

Desviarase a liña de slta tensión do sector 2S10 de Unión Fenosa, que vai de *abana a üarballo

para non ser afect*da pola explotación. Unión Fen*sa propón reali¿ar unha llña de ?0 kV en

propiedacle da rnina desde a subestación Cabana-üeste para alimer"ltación da planta de

tratarnentc.

Tamén ss tüntfirá cunha estación de subministro de gasoil para o c*nsurylo da maquinaria p*sada

durante ü prCIceso prudutir¡o da explotación.

Ademais creñran§* unha rede d* viais interna pára cc¡municar as distintas zünas d* operación da

nrina; instalacinns auxiliares, sistema de augas de prCIceso e fresca; mando de control e

con:ur':icaci*ns e pe*he perime'lraI da planta.
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S proxecto define a actividade minetrs de obtención de ourCI a reo aberto e tixiviación dínámica en

tanques axitad*s. A sr-rperficie da explotación e de 77,1 ha na cortfi Norte e 25,8 ha na corta Sur.

Minería

A minería reallzase mediante explotación a ceo aberto con dúas csrtas 8u zonas de explotación,

a Ncrte e a §ur. A explotaciÓn avanzará desde o leste ata o CIeste, de rnanelra qge a Cova da

trea chega primeiro a súa situación final. Nos primeiros estadíos da explotación xa se const¡"uirá o

noirCI sur que forma o dique da batsa de decantación cCIs exredentes cjo material da nrineria.

Ds planimetría achegada dedúcese que CI noiro da batsa de residuos de flotación terá unha

altitude máxima de 85 m s o da batsa de residt¡cs de lixiviación L¡ns 30 m aproximadamente. A

halsa de decantación terá unha superficíe final de 63,6 ha.

Deséñase unha rede de drenaxe para a recollida das augas que rematan en distintas balsas ds

decantacién antes do seu vertido aos cauces. §erán as canles perimetrais ou de garda que

recollen e drenan as augas procedentes das subcCIncas externas, de augas timpas ou de non

contacto coas zona§ excavadas do proxecto, e as cunetas da rede interna de proxectc que serán

as destinadas a drenar as pistas de acceso e transporte, as plataforr,flas de ahastos s a explanada

da planta de tratamento.

Estas augas decántanse

cauces que chegan todos

en

a0

catro balsas antes de evacuar nCIs puntos de vertido nos distintos

ria Anllóns.

Tratamento do nrlneral e extraccién d* *uro

A extracciÓn do rnineral realizarase mediante lixiviación dinámica en tanques axitados

As fases do tratarnento do mineral extraído son:

Trituraciér"r

Moido

Gravimetría

Flotación

H.spesacio e filtrado
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Li xivia ció niüi tidescontam i n a ció rr

üesorción ds carbón

Sala de obtencién de CIuro

- Trituración e nroído: con estes prúcesos o material se tritura ata tan'rañ*s adecuád$§.

- Gravinretría: nas prirneiras fases de moído, xa poden separarse pCIr gravidade partículas de ouro

de entre 1ü0 e §00 micras dada a diferencia dedensidade cü& gansa de mineral.

- Flotación: o mineral unha ver moido cun tamaÍis do &0% inferipr a74 micras e tras o proce§o

gravimetrfa, aínda contén cantidades significativas de ouro así como cantid*des variables

sulfurCIs {principa lmente arsenopirita).

üs estériles tratados mediante gravimetría e flotación representan o S3% do total, pala que a

proporción do mineraI a lixiviar medianie cianuro redúcese significativamente.

- l-ixiviaciénlClLldescontaminación, desorción cJs carbén e obtención do ouro: logo da flotacién, o

ouro recuperable encóntrase en dous con*entrados o gravimétrico e o de flotación, que serán

sometidos ao prüüess de lixir,,iación con cianurn que recupera ü ouro por disoluciún e a absorciÓn

sobre carbón activado {procesa CIL).

üs residuos dñ lixiviación pasan por ürsvidade a dous tanques especialmente deseñados p*ra a

desioxificaciórr. A descontaminación dos estériles realízase mediante a adición de §üe ou algún

composto qus ü xers na tanque (metabisulfito sódico). Estes produtos I pH controlado mediante a

adicién de cal, actúan cümo oxidante§, pasando os cianuros a cianatos. A cantiade de §Oe a

engadir regularase mediante control autnmático tomando como datos as análise er'I liña do cianul"o

aentradae ásaída.

üs residuos destoxificadns deben canter menos de 1ü ppn"r de tNWAil (cianu¡-o dis*ciable en

ácido dsbil), segundo establecido ná Dir*ctiva 2Sü§1?1lC§, sobre a xe*tión dos residu*s das

indr-rstrias extractivas e de protección e no Rn 975120ü9, sobre xestión dos residuos das industrias

extractivas e de prot*cción e rehabilitauión dc e*pazCI afectado por actividades mineira§ .

[-ogo cia destoxificacián, os residuos pasan p*r gravidade á *r[ba de s*guridade donde s* retár:

calquera partícula de carbón que vaia cos residuos.

de

de
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üs residuos finalnrente bsmbéanse á balsa de residuos de lixiviación, que está totalmente

separada dos residuos de flotación,

Ü carbÓn unha vez qus se cargúu ao seu máximo nivel ns primelro tanque üiL, extrásse e

sepárase da polpa medlante un escorredoiro. Posteriormente introdúcese nunha columna da

eluciÓn ná que o carbón será sametido a un prsceso mediante o cal o ourCI pasará de novs a

disolución.

Como resultado final de todo o procesCI obtívose por *nha parte unha disotución denominada

electrÓlito que será sometido a eiectrodeposlción, e psr otra o carbén descargado será enviado a

rexeneración e posteriorn'ie¡tte aos tanques ClL,

As disolucións naí resultantes

etectrétitos na cabeza do proceso

0 ouro presente nas disolucións

desmontan e lavarr obténdose un

da elución do carbón cargado almacénanae no tanque de

de electrodeposición.

redúcese e depósitase sobre os cátodos que sernanalmente se

conrposto do 70-80% de ouro.

A fusién realízase nun forno basculante con crisol de grafita a unha ternperatura de 12ü0oC. Cs

concentrados de üuro prCIcedentes das cátodos unha vea calcinados, mestúranse coas

cantidades axeitadas de fundentes. Para a mestura de fusión utiiízase sítice como fundente e

bÓrax sCImCI oxidante de todcs aqueles compostos que deban pasar á fase escura. A coada

efectúase Én lingoteíras dispostas on escaleira.

&nálise do pn*xeütrl

& §ituaciÓn respecto a espázüs naturals, hábitats e especies d* interes* e rede fluviais

A concesiÓn da expl*tación mineira inclf.¡* nCI sell territorio r¡n trarno dn LIC "Río Anlléns" {Cóc]:

E§1110üü5) incluído na rede "lrlátura ?0ü0" por estar declarado l*ugar de lmportancia Camunitaria

{t-lt) en base á Decisién 2ü0418131üE da Camisiór¡ de 7 de decembro de 2004 pola que se

aproba, de conformidade coa Dlrectiva S?143/CEH a lista de lugares de importancia comunitaria da

rexiÓn bioxeográfica atlántica. N*n obstante, o proxecto d*senvólvese fóra do ánrbito do espazo

naturaI protexido"

Augas abaixo do ríaAnllóns está o LlC "Costa da Morte" (E§11'Xüüü5), que tamén podería resutrtar

afectado polo prnxecto.

SerAle
Resaltado

SerAle
Resaltado



XL}NTffi §H SfiLITI§
N§L§GAC}ÓN T§ft fr iTORXAL
IiA C*HL}ñJA

X*{atu¡a Territorial da tr¡nselferfa de
tu{edir Amhiente, Te rrit,rdo e I nf ra*strilturas
Ser¡i¡u dÉ tonservaciún da Nxturera

ftúa Vícsnte Ferrer, ?, §(r
-i5ü71 A tüRtiÑA
'I*1, 

9S1 1$4 585
Fa« 3$'i 1§4 §54 _§ffi§sffisffi

Ademais do anterior, estes espazos CIstentan outras figuras de proteccién soffio:

Zona de esp*cial pr*tección dos valCIres naturais declarados rnediante o Decreto 72/2üü4,

do ? de abril, da Cansellería de Medio Ambiente e Desenvolvenrenta §ostible (na

actuaiidade Consel lería Medio Ambie nte, Territorio e lnfraestruturas)

A desenrbocadura da Anllóns é, ademais, Zona de Hspecial Prateccién de Arr*s {ZEPA)

"C$sta da Mofie-hjürle", declaracla en base a Directiva 2009/147ICEE da Parlamento

furopeo e do Consello, situase u¡ns 5 krn augas abaixo da explotación mineira.

En *tención ao punto 3 do artigo 45 da Lei 42/20ü7, de 13 de decembro, dCI patrimonio natural e

da biodiversidade relativo ás medidas neresarlas pñra evitar o deterioro oL¡ a contaminación de

hábitats fóra da rede Natura 20CIü comprobouse que as actuacións van afectar directamente aas

seguintes hábitats:

4030 Brezais secos europeos

Sl En* bosques aluviais con A/nus g/utrno.§a e Fraxinus exce/s¡or que está presente nu

re§o de Lcurido, aínda que no son formacións mni representativas.

Augas aba[xo rro Esteiro do Antlóns encóntranse os seguintes hábítats:

* '1130 Esteiros

* '1320 Pastirais de Sp*rtina

" 1140 Chairas fangosas ou ñreüsas qus non están cubertos n& n'tarea baixa

* 131ü Vexetación anual pioneira cnn Saiicornia e outras especies fangasas ou aressa§.

No qlre se refire a flora

podería estar presente

$?/431C§§,

r"l cs

ü

inter*se invsntariada na zona, sinalar r{uÉ ns ámbito de actr-ración

Narcissus frian¿Jr¿.¡s. especie incluída no ansxCI lV da Directiva

En canto á fauna indicar a presefira de espe*ins rsms thioglossa luslfar¡ira, ñana lberica

incluída no catálogo galego de *species anreazadas {üecreto 8S/2007 do 19 de abril) na categaria

de vulnerahles.

SerAle
Resaltado

SerAle
Resaltado

SerAle
Resaltado
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Outras especies de interese presenles no LtC "Río Anllóns" §sn: GaJÉrilys p,yrsffaisl,s, Pefrnrn,ro¡¡

mar¡iil¡s e Lufra lutra; Ürrct-¡s p],{¡s¡srls e §mben;fi ssfiosn¡clus si;*sp. lus¡fanica. §n re/acron c*n

esfas especles, ¡ndica¡"q#s riofi se co¡¡slafou súa exisfensia na é¡"ea do ¡:rcxecfo,

Na r*na existen antige s gai*rías n"¡ineiras, nas qus se poderia encontrar á especie ñfiinolophus

{errurn*quinurn, polo que se debería facer *nha prospeccién *o fin de determinar a súa presenza.

s nü cáso de qu* puideserr resu[tar afectades pola proxecto, esiat:lecer as medldas prot*ctoras

que fora preciso.

Con relacién ao Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo qr-re se regula o Catálogo galego de

árbores senlleiras. cornprobouse que r"]on afecta a ningunha árbore ou fornracién incluída no dito

catálogo.

For oulra banda revisado o lnr¡entario dos Humidais de Galicia, ccnrprobouse que a actuación non

se sítúa sobre ningun humidal praiexido ao abeiro do Decreto 127nA*$, de 5 de xuño, polo que

se desenvolve o réxime xurídico dos humedais protexidos s se crea o Inventario dos humldais de

Galicia.

Respecto a rede f[¡vial s proxecto prevé o des,¡lo do rego de Lourído, indicar qu* este rego é un

afluente ejo rio Anllóns, trátase dun regü de esr&§a entidade. §en fauna piscícola * cunha

vexetación de ribeira esüasa * pocü representativa.

As operacié¡rs n"rineiras que utilizan á tecnoloxía de extracción con cianuro, Ievan in-rplícilas altas

impactos ambientais a largo e cufio plazo tanto polas desfeitos de cianuro comü polas pcsibles

filtracións que paden acabar rontanrinando de farma directa o difr-rsa as ausas continentais xa que

o cianurCI e extremadanrente tóxico para plantas e animais.

Dadas as características do proxecto ademais dos in"rpautos procedentes da minería á seCI ab*rto

existe unha grande preocupación pola posible atteración da calidade da auga qus se traslade

ausñs abaixo e poida contaminar o río Anllóns e e a súa rona de Esteirü ü que produciría un

impacto significativo sobre as especies e hábitats de interese polos que os espa¿os fpron

protexidos.

No ambíta do proxeclo l*calízanse un total de 22 pur"ltos de auga que se rorrespondün cün

mananciais, fontes, depósitos, galerias de minas e regatos elou río.

SerAle
Resaltado
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Varios cursos de auga, que

0 reg0 de Louredo e CI re§CI

üesde s punto de vista amblental o rjesvio do !'egs de Lourids afecta directamente ao

funcionameñiCI do ecosistema fh-¡vial ao inducirse unha serie de fenómenos non desexable$:

iliminación de cümun¡dñdes de flara e fauna acuática do trarno"

tambio de substrato

Destrucción da vexetadén de rlbeira

üambios no ráxirne e velocidade da auga

Este tipo de actuacións dlminúe a heteroxeneidade de formas e condicións hidráulicas que

favorecen a diversidade de hábitats e de especies.

Praxecto de restauración

[n canto ao prfixecto de restauración, indicar que unha ve¿ terminada a explotación e n

§eu proceso de transferencia de estériles quedará un eco final obxecto de restauración a

modo de laguna xenerando unha lánrina libre de 18,47 ha. Este aco final csnstará de dous

ücos unidos cada un deles cunha super-ficie de 33.567,85 m2 e outrCI de 15.1157,77m2.

0 abandono definitivo cnnleva o desmantelamento de t*dax as instalaciórrs auxil[ar*s da

exptotaciún, desmantetramento de todas as instalacións de residuos minelros tempürñis,

adecuación e rehabilitacién das instalacións de residuos permanüntes así comü *
rehabititaciún de tsdas as usilñs af*ctadas pola *xplctación.

En cantu a restauración das balsas de residr.¡os de líxiviación e flotaciói: nün está

cumpletanre¡"lte definido cal vai a ser o seu estado flnal, tarnpocc se arlara o rrivel de

perigosidade e tnxicidade dos r*siduos da balsa de lixiviarién que p*rmanecerán no lugar,

Ademais, o pramotor c{*b*rá íncluir as medidas

r*stablecer as superfici*s dos hábitsts c{ue se van

proxecto. Para isio, deherá facer unha cartograf[a *ns

proxe*ta no que se det*rniinen as superfici*s qu* van

r*n"'ra te r'¡ *s tr"a ba I los d e beri* n repo ñeios.

*üü"Ip*nsatorias nec*sarias pfira

ñ d*struir cüm* cCInsesuencia da

hábitats existentes ns contrrn* dn

a s*r afectad*s s unha vez que se

#ffi§sffisffi

verten rro río Ar¡llúns, cruzan ou Iirnitan a concesión mineira, ao leste

do tsatán, e ao oeste o re§o de §anta Margarida.
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tonclusi*r"¡s

As avaliacións de irnpacto ambientel constitúen o ir¡strumento máís importante p*ra ñ

cúnservaciÓn rJas recursüs nalurais e a cünservación do medio ambiente coa da idea de ql:e a

prevenciÓn e fundam*ntal parñ garantir a conservación dos valores naturais Eue deb*n ssr

protexidos^

Ainda qus os avances na seguridade deste tipo de explotacións, tanto no deseño cc¡mo no$

propios métodos de traballo son notables s as esixencias da lexislacién ambiental en cantc a

proces*s de restauraciún do medio pernriten corrixir e r¡inimizar impactos previsibles, sernpre

exislen riscos de accidentes que püdefi ter notab[es repercusións na medio r¡atural.

Dada a proximidade dos espszos protexido§ "R[o Anllén§" e "Cogta da Morte", son varias as

accións que poden afectar tanto aos espazos como as especies catalogadas, entre outras:

A toxicidade dos productos a empregar como §on CI cianuro üu o §ü:.

Rotura accidental de calquera das balsas de decantación ou almacenamento prnpostas,

Os enorrnes rnüvementos de terra.

üs vertidos de augas resultantes da proceso en regss tributarios do Anllóns

O tranporte e aln-lacenamento de productns altamente túxicos.

Nests sentido, a Directiva S2/431C8[ *stipula que os estarios nrernbrns adoptarán ss nredidas

apropiadas p*ra evitar s deterioro d*s hábitsts e dos hábitats de e$peties, a$í somo ss

aiteraciúns que rep*rcutan n&s especies que nrotivarürt a desigl"lación da ¿ona, na nT edida *n que

eslas altera*iúns p*idan ter un *fects apr*ciable nr: que r*$p*ütá aos *bxectivos da Directiva. Haí

que d*ixar clarCI qu§ $ *[:xectrv* da *irectiva S2/43ltHE, * ü de contribuír a garantir a

hindi';ersidade mediante a ronservación nun estado favor"able na súa área de distribución natural,

os tipos de hái:itats da ansxo § e os hábitats de especins dn anexü ll que motiv*r"on a d*signat¡ón

do lugar dn Estado nrembrc,. Ad*mais, o apartad* 3 do artigo §o da üirectiva g2/43/CEI tam*n

fai refer*ncia a qus todas *s proxectos que poidan afectar de fornr* apreciahle sas cit*dr:s

lugares, sornetsranse a unha adecuada avaliación das súas repercusións dc lugar, tendn en

c*nta os sbxectiv*s de cnnservació¡r do lugar. Á vista ilas cCIndicións da avaiiacién das

reperc*sións nr) lugar, as autcridades camp*tentes sü sc declararán de ac*rdo con rjit* plan ou
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prox*ttü tras as*gurarse qlrs nün causará prexuírn á integridade d* iuger.

Hstss mesnlss aspectas qu*dan recollidos no artigo 45o da i-si 4ll2üü7, de 13 de decenrhrü, dc

Fatrinrcnio natural e biCIdiversidade.

ü prr:>recto "Üoncesión de explotacién §milita ns 1221, tiuciad d* l-andró ns 1454 e Ciclade da

l*lasma no 1445, que fnrma s ürupo r"nineÍro de Carcoesto podería afectar a un esparo natural

protexido declarado X*na de especial protección dos valnres naturais e LuEar de lnrpr:rtarrcia

Conrunitaria que alberga hábiiats ¡-raturais de interese comunitario e prioritarios qu* deben ser

pr*ser'/frdr:s e con§*rvados dada a súa importancia er:olóxica.

f,o nbxecto de garantir a conservacién dns esp*rCIs nmturais e dos h*bitats d* *species d*

interese presentes fia área de estudo, esie servi¿c propór: i.¡nha serie de medidas prev*ntivas

desiinadas a mininrizer üs riscos s*bre hábitats de interese comunitarlo e especies de interese:

1. Tenda en c*nsideración &s características do proxecta s a posible afección a rspaues * §

especies obxecto de prateccién específica deberíase establecer un Plan de enrerx*r¡*ie

que permita unha actuación rápida no caso de qr-re se detecte calqu*ra dos seguintes

problern as operativas :

Falta de estabilidade dr:s noirns qus confarman

Fugas ou filtrn*iéns que c*ntaminen a$ alrsff§

derram*s.

telqu*ra uutrc n*n previsto neste informe.

as balsas

freáticas ou as ausás superficiale* par

?. Deberianse instalar medidsres autnn:áticos dos parámetros funr}anrentais da calidade das

ffuss§ (pH, nsíxen* dis*lto, turbidez...) en todos os puntos de vertido cle augas, *CIn toma

ccntínxa de de datr:s e publiracicn en tempo real mediant* páxina web co fin de que as

áLtsñs cunrplan *il todn nromentn o *stipuladn no aüign 8üo *obre n calidade mínima

esixible as ftu#ás cr:ntinentales (ü*creto 13011S97 do 14 de nraio, potr* que se aproba c

Regulamento de ordenación da pes*a fluvial e dos *cnsistemff$ acuáticns).

4, tr]revian:ente ao inici* dos trnballos, deberase faoer r"¡nha prsspeüsió¡: da fauna presente

no contorno do proxect* ü no *cosisterna acuátir,* de xeito qlle naqueles lramas

afectsdns polas ahras poda ser re*ollida * traslada a zonas ron hahitats prnplcio*"

SerAle
Resaltado
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5. ün re[ación coa ép*ca para reñli¿ar ás opsrarlóns de despexÉ e deshrnc* da vex*tación é

conveniente que se execute fúra da épo*a de cria das §'e'es, por ser *sta a máis

rspresentativa e delicada pars fr maiaría das vertehrados.

S. Durante a vida do prcxecto farase un seguimento s contrnl estrictc da moriandade da

fauna no contornn do proxecto, esto é espÉcialmente irnpartante para as aves xa que

pCIden acceder dir*ctan'lente as balsas de lixiviados e residuos de flotación.

V. Na fase de movementcs de terra nas uonas próximas á rede fluvial territorial, disporanse

sistemas de control de arrastres por sscürreüas dos rnatsriais removidos tümo

consecuencia das obras, instalando filtros de sedimentos.

L O novo raLlce deberase canstruír da maneira máls naturaii¿ada posible. con reffiansüs e

rápidos dispostos sucesivamente, construcción de frezadsros adecuados para as especles

inventariadas nos ríos da zona, así cofiro a establecemento dunha vexetación rlpícola

propia da rexrén bioxeográfíca que sCInstitúa o hábitat 91Eü"

§. Para o transporte por e*trada dos producl*s químicos necesarias para o prstü$ü,

e[ixiranse *quelas vía* que se alonxen o rnái* posihle d*s cauces que verten as súas

§ugas directan"rente ao ría Anllóns.

1ü. ü proxecto deberá garantir a estsbiticjade das estructuras quü ronfornran *s balsas así

rsmo a súa estanqueidade e impermeabilidade.

11^ F,:sto quñ a execución do proxecto vai afectar a hábitats de interese comunitario (4030 e

ül Eü*), CI plan de r*stauración cieb*r¿* cont*mplar medidas 6ümpünsatorias qLre

r*stable¿án as superficies destes hábltats qu* \Iarl a ssr sliminados durant* a lase de

explCIta*ión"

SerAle
Resaltado
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§ste infcrnre emítese sobrs a documentación athegada

aLrtori¿aciéns eiau informes precí§os.

A üo ru§?S*de-"setetnbra de"2$12*

l-'.-*.--- -""

;mffi§str$ffi

e sen prexuízo doutras comunicacións,

, :,: J

Garlos G. Muñof"'frf


