DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FORMULADA POLA SECRETARIA XERAL DE
CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, EN DATA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012
RELATIVA AO PROXECTO DE EXPLOTACIÓN “EMILITA” Nº 1221, “CIUDAD DE
LANDRÓ” Nº 1454 E “CIUDAD DEL MASMA” Nº 1445, QUE FORMAN O COÑECIDO COMO
“GRUPO MINEIRO CORCOESTO”, EMPLAZADO NOS CONCELLOS DE CABANA DE
BERGANTIÑOS, CORISTANCO E PONTECESO. PROMOVIDO POR MINEIRA DE
CORCOESTO, S.L. (CLAVE 2011/0069)

ANTECEDENTES

En data de 24 de xuño de 2011 recibiuse na Consellería de Medio Ambiente Territorio e
infraestruturas, remitido pola Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas, en calidade de
órgano substantivo, o documento inicial “Avaliación de Impacto Ambiental. Proxecto de
Explotación do xacemento de Ouro en Corcoesto. A Coruña, Maio de 2011” remitido por Río
Narcea Gold Mines S.L., hoxe Mineira de Corcoesto, S.L., co fin de iniciar o trámite de
avaliación de impacto ambiental.
O proxecto presentado se refire ás labores de explotación das mineralizacións auríferas para o
seu posterior tratamento en planta para a recuperación do ouro, desenvolvéndose sobre 391.8
ha, fundamentalmente na concesión de explotación “Emilita” nº 1221, parcialmente nas outras
dúas concesións “Ciudad de Landró” nº 1454 e “Cidade do Masma” nº 1455, atopándose a
entulleira Sur e as balsas de lodos fora das concesións
En data de 12 de xullo de 2011 cualificouse o proxecto como sometido ao procedemento de
Avaliación de Impacto Ambiental ao estar incluído no Anexo I, grupo 2, apartado 1,2 ,6, e 8 do
Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos (BOE nº 23, do 26 de xaneiro de 2008).
En data de 22 de agosto 2011, ao obxecto de dar cumprimento ao artigo 8 do antedito Real
Decreto Lexislativo, consultouse aos seguintes organismos e asociacións:
Organismo/Asociación

Recibido

Dirección xeral de Conservación da Natureza

Non recibido
X

Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe (hoxe Instituto de
Estudos do Territorio)

X

Augas de Galicia

X

Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

X

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

X

Federación Ecoloxista Galega

X

Sociedade Galega de Historia Natural

X

Sociedade Galega de Ornitoloxía

X

Greenpeace

X

Concello de Cabana de Bergantiños

X

Concello de Coristanco

X

Concello de Ponteceso

X

En data de 15 de decembro de 2011 remítese o documento de alcance xunto cos informes
recibidos, ao órgano substantivo, a fin de que o promotor puidera incluír os resultados das
consultas no EIA a redactar.
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O 27 de marzo de 2012 recíbese a seguinte documentación:
1. Proxecto de explotación de ouro na mina de Corcoesto, tomo I: Memoria e Anexos
(decembro de 2011).
2. Proxecto de explotación de ouro na mina de Corcoesto, tomo II: Planos (decembro de
2011).
3. Plan de restauración do proxecto de explotación da mina de Corcoesto (decembro de
2011).
4. Estudio de Impacto Ambiental do proxecto de explotación de ouro na mina de
Corcoesto (decembro 2011).
Unha vez revisada a documentación recibida, esta Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental considerou que se podía proceder ao trámite de información pública, notificándoo ao
órgano substantivo en data de 10 de abril de 2012.
En cumprimento do establecido regulamentariamente, con data de 2 de maio de 2012
publícase no DOG (nº 83) a Resolución do 20 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Industria
Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública o proxecto de explotación, o
estudio de impacto ambiental e o plan de restauración para as “concesións de explotación
“Emilita” nº 1221, “Ciudad de Landró” nº 1454 e “Ciudad del Masma” nº 1455, que forman o
coñecido como Grupo Mineiro Corcoesto”, sito nos concellos de Ponteceso, Cabana de
Bergantiños e Coristanco, na provincia da Coruña e promovido por Narcea Gold Mines, S.L.
(hoxe Mineira de Corcoesto, S.L.) como proxecto industrial estratéxico, segundo a Lei 13/2011,
do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia.
Durante o período de información pública presentaron alegacións a Asociación Cultural
Deportiva e Ecoloxista TreceCatorce, A Sociedade Galega de Historia Natural, Verdegaia,
EQUO, Adega, Salvemos Monteferro, Galicia non se vende, grupos municipais do PSOE dos
Concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso, Asociación Cultural O Iribio e
65 particulares máis. Nesta declaración foron tidas en conta as alegacións recibidas no que
respecta as súas consideracións de carácter ambiental, recolléndose as respostas ás mesmas
no Anexo III desta DIA.
Con data de 5 de setembro de 2012 o órgano substantivo remite o expediente ambiental no
que se inclúen o certificado de exposición pública, e os seguinte informes, dos distintos
organismos competentes consultados:
Organismo Consultado

Recibido

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

x

Dirección Xeral de Conservación da Natureza
Secretaría Xeral de Ordenación do territorio e Urbanismo

x
x

Dirección Xeral de Paisaxe (hoxe Instituto de Estudios do Territorio)
Dirección Xeral de Montes

Non Recibido

x
x

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

x

Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública.

x

Augas de Galicia

x

Concello de Cabana de Bergantiños

x
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Organismo Consultado

Recibido

Concello de Coristanco

x

Concello de Ponteceso

x

Subdirección Xeral de Residuos e Solos Contaminados

X

Non Recibido

En datas de 16 e 26 de outubro e 8 e 21 de novembro de 2012 recíbense os informes do
Instituto de Estudios do Territorio, das Direccións Xerais de Conservación da Natureza e
Patrimonio Cultural e da Subdirección Xeral de Residuos e Solos Contaminados,
respectivamente, que completan o expediente.
Cumprimentada a tramitación, a Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, no
exercicio das competencias que lle concede o Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
formula a Declaración de Impacto Ambiental do Proxecto de explotación das concesións de
explotación “Emilita” nº 1221, “Ciudad de Landró” nº 1454 e “Ciudad del Masma” nº 1454,
promovida por Mineira de Corcoesto S.L.
No Anexo I da presente Declaración inclúese un resumo da actuación prevista, no Anexo II
recóllense as medidas protectoras, correctoras e compensatorias do EIA, no Anexo III
recóllense de xeito resumido as alegacións de carácter ambiental e as respostas do promotor,
no Anexo IV recóllense os parámetros e frecuencias das análises que cómpre ter en conta no
“Plan de Control da Calidade das Augas” e no Anexo V se recolle un croquis da zona de
proxecto
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Examinada a documentación que constitúe o expediente, esta Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental considera que o proxecto é ambientalmente viable, sempre que se
cumpran as condicións que se establecen na presente DIA, ademais das incluídas na
documentación avaliada. No caso de que exista contradición entre o indicado na
documentación avaliada e o establecido na presente Declaración, prevalecerá o disposto nesta
última.
Ademais do obrigado cumprimento do estipulado nesta DIA, si se pon de manifesto calquera
tipo de impacto non considerado ata o momento, este órgano ambiental, por iniciativa propia ou
a proposta do órgano substantivo, poderá ditar, aos sós efectos ambientais, condicións
adicionais ás establecidas neste documento.
Estas condicións poderán ser revisadas de oficio ou por solicitude do promotor co obxecto de
incorporar medidas que acheguen unha maior protección ao medio. Ademais disto, o promotor
poderá solicitar a súa revisión naqueles supostos que tecnoloxicamente presenten graves
dificultades para a súa implantación ou impliquen modificacións importantes na actividade,
sempre e cando as novas medidas permitan acadar os obxectivos e fins da DIA. Neste caso o
promotor proporá ao órgano ambiental novas medidas ou condicións, presentando para iso
unha solicitude de modificación das condicións establecidas na DIA e/ou no EIA, achegando
tamén toda a información necesaria que xustifique a dificultade de cumprir coas condicións
aprobadas nesta DIA e que a relación das novas medidas propostas cumpren ou melloran os
obxectivos e fins da DIA.
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1.-ÁMBITO DA DECLARACIÓN
A presente declaración refírese en exclusiva ás labores de explotación que segundo o proxecto
remitido pola Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas, se levarán a cabo nunha superficie
de 391 hectáreas e 80 áreas, dentro do perímetro reflectido no Anexo V adxunto e coa
seguinte demarcación en coordenadas UTM:

Vértice

Coordenadas U.T.M.
Datum: ED 50/H29
Coordenada X

Coordenada Y

1

513.086

4.784.917

2

513.086

4.789.943

3

513.115

4.784.984

4

513.104

4.785.018

5

513.066

4.785.018

6

513.026

4.785.042

7

512.882

4.785.338

8

512.894

4.785.350

9

512.986

4.785.215

10

513.082

4.785.054

11

513.125

4.785.022

12

513.134

4.785.147

13

513.203

4.785.147

14

513.238

4.785.294

15

513.261

4.785.506

16

513.364

4.785.562

17

513.469

4.785.583

18

513.553

4.785.590

19

513.650

4.785.648

20

513.701

4.785.684

21

513.714

4.785.794

22

513.701

4.785.848

23

513.720

4.785.895

24

513.758

4.785.925

25

513.774

4.785.941

26

513.787

4.785.965

27

513.789

4.785.988

28

513.803

4.786.024

29

513.764

4.786.069

30

513.764

4.786.069

31

513.726

4.786.094

32

513.615

4.786.080

33

513.550

4.786.110

34

513.480

4.786.151

35

513.484

4.786.208

36

513.532

4.786.276

37

513.608

4.786.326
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Vértice

Coordenadas U.T.M.
Datum: ED 50/H29
Coordenada X

Coordenada Y

38

513.760

4.786.442

39

513.802

4.786.442

40

513.808

4.786.451

41

513.855

4.786.442

42

513.897

4.786.430

43

513.939

4.786.455

44

513.995

4.786.467

45

514.095

4.786.471

46

514.198

4.786.454

47

514.229

4.786.420

48

514.259

4.786.074

49

514.145

4.785.993

50

514.343

4.785.933

51

514.440

4.785.900

52

514.507

4.785.853

53

514.582

4.785.843

54

514.654

4.785.805

55

514.682

4.785.642

56

514.680

4.785.592

57

514.618

4.785.468

58

514.589

4.785.339

59

514.534

4.785.214

60

514.659

4.785.220

61

517.767

4.785.229

62

514.752

4.785.129

63

514.762

4.785.041

64

514.785

4.785.007

65

514.780

4.784.957

66

514.703

4.784.924

67

514.588

4.784.929

68

514.576

4.784.805

69

514.627

4.784.805

70

514.735

4.784.712

71

514.825

4.784.664

72

514.848

4.784.497

73

514.842

4.784.443

74

514.830

4.784.386

75

514.851

4.784.308

76

514.866

4.784.203

77

514.852

4.784.112

78

514.879

4.784.090

79

514.903

4.784.050

80

514.901

4.783.983

81

514.893

4.783.906

82

514.916

4.783.871

83

514.961

4.783.868
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Vértice

Coordenadas U.T.M.
Datum: ED 50/H29
Coordenada X

Coordenada Y

84

514.986

4.783.879

85

515.000

4.783.857

86

514.975

4.783.828

87

514.932

4.783.820

88

514.897

4.783.841

89

514.873

4.783.883

90

514.865

4.783.929

91

514.878

4.784.000

92

514.877

4.784.057

93

514.842

4.784.066

94

514.745

4.783.982

95

514.712

4.783.954

96

514.611

4.783.962

97

514.564

4.783.951

98

514.470

4.783.897

99

514.415

4.783.835

100

514.354

4.783.730

101

514.273

4.783.660

102

514.130

4.783.565

103

514.021

4.783.490

104

513.995

4.783.386

105

513.861

4.783.147

106

513.852

4.783.090

107

513.877

4.782.928

108

513.884

4.782.713

109

513.739

4.782.674

110

513.618

4.782.705

111

513.517

4.782.735

112

513.488

4.782.724

113

513.487

4.782.675

114

513.462

4.782.657

115

513.429

4.782.698

116

513.400

4.782.818

117

513.433

4.782.891

118

513.522

4.783.006

119

513.529

4.783.140

120

513.489

4.783.153

121

513.468

4.783.192

122

513.442

4.783.368

123

513.489

4.783.511

124

513.488

4.783.566

125

513.470

4.783.613

126

513.397

4.783.639

127

513.376

4.783.649

128

513.357

4.783.702

129

513.421

4.783.726
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Vértice

Coordenadas U.T.M.
Datum: ED 50/H29
Coordenada X

Coordenada Y

130

513.480

4.783.725

131

513.526

4.783.742

132

513.569

4.783.802

133

513.576

4.783.849

134

512.571

4.783.915

135

513.549

4.784.021

136

513.556

4.784.157

137

513.540

4.784.243

138

513.503

4.784.228

139

513.457

4.784.105

140

513.363

4.784.148

141

513.361

4.784.209

142

513.263

4.784.176

143

513.197

4.784.176

144

513.132

4.784.202

145

513.076

4.784.315

146

513.042

4.784.405

147

513.051

4.784.510

148

513.034

4.784.536

149

513.016

4.784.592

150

512.999

4.784.592

151

512.995

4.784.838

2.-PROTECCIÓN DA ATMOSFERA
1. Os niveis de presión sonora debidos as actividades da explotación mineira cumprirán coa
normativa vixente, considerando no seu caso, o establecido nas ordenazas municipais ao
respecto.
No caso de que se superen os limites indicados na antedita normativa a empresa
implementará todas aquelas medidas protectoras, correctoras e compensatorias que sexan
precisas.
Así mesmo, levarase a cabo o plan de seguimento do nivel do ruído proposto no EIA, tendo
en conta que os resultados da campaña preoperacional realizada deberán incorporarse aos
informes de seguimento ambiental, comparándoos cos datos que se vaian obtendo en cada
período de seguimento.
As medicións de ruído serán realizadas por empresas acreditadas e autorizadas ao efecto.
2. En relación coa emisión de po levaranse a cabo as medidas de control indicadas no estudo
de impacto ambiental.
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3.-PROTECCIÓN DO SOLO.
En relación coa proteción do solo estarase ao indicado nas medidas protectoras e correctoras
indicadas na documentación avaliada, matizadas coas seguintes:
1. Recomendase a sementeira dos cordóns de terra vexetal acopiados para empregar na
restauración con especies de rápida implantación e doado enraizamento, que favorezan a
fixación da terra, evitando no posible os arrastres da terra vexetal. A sementeira será
conveniente facela a finais do verán ou a principios do outono para que se atopen
implantados antes da chegada das choivas, en anos posteriores, de ser o caso, poderían
sementarse leguminosas que contribúan a fixación de nitróxeno no terreo.
Así mesmo os cordóns de terra vexetal deberían contar cunha gabia perimetral para evitar
a erosión da base e as posibles minguas por mor da escorrenta.
As leguminosas se inocularán con ryzobium, os toxos e as xestas sementaranse de xeito
independente.
2. No respecto ó abonado, na fase de restauración, estarase ó seguinte:
a. As doses de fertilizantes calcularanse en base a análises previas do solos sobre os
que se van a aplicar.
b. As achegas de fertilizantes orgánicos realizarase en presementeira e con
condicións climáticas axeitadas.

4.-PROTECCIÓN DAS AUGAS E DOS ELEMENTOS ASOCIADOS.
4.1.-Fase de formulación.
1. Toda actuación ou afección no dominio público hidráulico ou na súa zona de servidume e
policía, así como calquera captación ou vertedura, precisará da autorización ou permiso do
organismo de cunca competente, Augas de Galicia. Neste sentido, deberán terse en conta
en todo momento as limitacións e demais prescricións establecidas no Real Decreto
Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas e
no Regulamento do Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, do 11 de abril, modificado
polo RD 606/2003, do 23 de maio).
4.2.-Fase de explotación.
1. Para o transporte por estrada dos produtos precisos para o proceso, elixiranse aquelas
vías que se alonxen o máis posible das canles que vertan as súas augas directamente ao
río Anllóns.
2. Prohíbese calquera tipo de vertedura que poida afectar á calidade das augas continentais.
Neste sentido, na fase de movementos de terra nas zonas próximas á rede fluvial,
disporanse sistemas de control de arrastres por escorregas dos materiais removidos como
consecuencia das labores mineiras, instalando filtros de sedimentos. En consecuencia as
augas continentais susceptibles de ser afectadas (río Anllóns) polas labores de execución
do proxecto cumpriran en todo momento (incluso nas época de estiaxe), o preceptuado no
artigo 80 sobre a calidade mínima esixible ás augas continentais (Decreto 130/1997, do 14
de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos
ecosistemas acuáticos continentais). Para controlar este aspecto, deberanse instalar
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medidores automáticos dos parámetros fundamentais da calidade das augas (pH, osixeno
disolto, turbidez, DQO, DBO5 e temperatura), nas arquetas de saída das balsas de
decantación, os resultados serán remitidos a Augas de Galicia coa frecuencia indicada no
Anexo IV desta DIA.
3. En ningún caso os aceites, combustibles, cementos e outros sólidos en suspensión
procedentes de instalacións se verterán directamente ao terreo ou aos cursos de auga.
Planificaranse medidas para prever estas situacións.
4. Co obxecto de prever fenómenos erosivos e incorporación de sólidos ás augas, a medida
que avanza a obra procederase á estabilización e revexetación dos noiros de desmonte
e/ou terraplén dos novos viais. Así mesmo, no modelado dos noiros evitaranse as formas
demasiado artificiais, procurando que o cambio de pendentes sexa gradual, para favorecer
así a integración coa paisaxe.
5. Adoptaranse as medidas oportunas de xeito que a erosión das plataformas dos viais e das
gabias sexa mínima. Do mesmo xeito executaranse disipadores de enerxía e barreiras de
sedimentos nos puntos de desaugadoiro dos viais.
6. Calquera afección que se poida producir sobre os sistemas fluviais e a súa contorna debe
ser corrixida de modo que se garanta a súa protección e conservación. Ademais das
proteccións derivadas das lexislacións anteriores, será de aplicación a Lei 5/2006, do 30 de
xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos.

5.-XESTIÓN DE RESIDUOS.
Nas diferentes fases do proxecto (preoperacional, explotación e restauración), deberase
asegurar a correcta xestión dos residuos xerados, cumprindo cos seguintes aspectos que se
enuncian de forma xeral:
1. Principio de xerarquía: deberase cumprir en todo momento co principio de xerarquía, tal e
como se recolle no artigo 8 da Lei 22/2011, de xeito que a empresa só poderá enviar a
vertedoiro as fraccións non valorizables, debendo entregar as fraccións reciclables a
xestores autorizados para tratalas, evitando, tal e como se cita no proxecto de explotación
en referencia as actuacións de desmantelamento das instalacións “o material provinte das
accións de desmantelamento será trasladado a vertedoiro autorizado, en cumprimento do
Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos
residuos de construción e demolición”.
2. Punto limpo: o proxecto contempla a habilitación dun punto limpo cuberto,próximo ao taller,
onde se depositarán os residuos xerados no taller, laboratorio e outros procedentes da
explotación non considerados residuos mineiros. Contará con soleira impermeable e
contedores.
3. Obrigas de inscrición:
a. Ao terse previsto xerar 10 t ou máis de residuos perigosos, segundo a
documentación aportada, terá que estar inscrito no Rexistro Xeral de Produtores e
Xestores de Residuos de Galicia como produtor de residuos perigosos.
b. No caso de que a xeración de residuos perigosos sexa inferior a esa cantidade a
empresa terá que inscribirse no Rexistro como Pequeno Produtor de Residuos
Perigosos.
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c.

Así mesmo, no caso de que se xere unha cantidade igual ou superior a 1000 t ó
ano de residuos non mineiros, non perigosos, terá que inscribirse no rexistro como
Produtor de Residuos non Perigosos.

4. Residuos domésticos: segundo o establecido no artigo 12 da Lei 22/2011, a entidade local
poderá xestionar os residuos domésticos xerados, como consecuencia da actividade
industrial nos termos que establezan nas súas ordenanza, sen prexuízo de que a empresa
produtora destes residuos poida xestionalos por si mesma nos termos previstos no artigo
17.3 da citada lei.
5. Transporte de residuos: todos os traslados de residuos que se realicen dende o lugar de
produción ata as instalacións de xestión, terán que ser realizadas por un transportista de
residuos inscrito no rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia ou no
rexistro correspondente da Comunidade Autónoma onde a empresa teña sede social para
realizar a actividade que corresponda (transporte de residuos perigosos ou non perigosos),
en función da natureza dos residuos. Todo traslado de residuos deberá cumprir, de cara á
verificación da rastrexabilidade na xestión, o Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que
se regula a rastrexabilidade dos residuos.
6. No momento do desmantelamento deberanse clasificar, retirar e entregar os residuos
existentes ou xerados a xestores autorizados no prazo máis breve posible.

6.-PROTECCIÓN DA FAUNA, VEXETACIÓN E ESPAZOS PROTEXIDOS
A zona onde se empraza o proxecto confórmase como unha serie de pequenos vales e
outeiros, poboada principalmente por rodais de piñeiros e eucaliptos e pequenas manchas de
praderías, con algúns pes illados de árbores autóctonos.
6.1.-Fase de formulación
1. Previamente ao inicio dos traballos deberase facer unha prospección da fauna e flora de
interese presente no contorno do proxecto e no ecosistema acuático.
Ditas prospeccións serán remitidas, antes do inicio das obras á Dirección Xeral de
Conservación da Natureza para a súa análise e en función do resultado adoptar as
medidas precisas para evitar calquera tipo de alteración significativa sobre especies. Neste
senso, comentar que existen antigas galerías mineiras nas que se podería atopar a especie
Rhinolophus ferrumequinun, polo que se debería facer unha prospección específica co fin
de determinar a súa presenza, e no caso de que puidesen resultar afectadas polo proxecto
establecer as medidas que fora preciso, en consenso coa Dirección Xeral de Conservación
da Natureza. O mesmo se faría no suposto de atoparse flora de interese como Narcisus
triandrus.
2. En relación coas épocas para facer as labores de despexe e roza da vexetación é convinte
que se execute fora da época de cría das aves, por ser esta época a mais representativa e
delicada para a maioría dos vertebrados.
3. Coa finalidade de analizar a evolución da explotación e a súa incidencia sobre o medio
natural, deberase realizar un programa de seguimento e control sobre a flora e a fauna
potencialmente afectada pola actividade da explotación. Dito programa incluirá a
elaboración de informes semestrais nos dous primeiros anos da actividade pasando
despois a informes anuais ou bienais (no suposto de non existir incidencias sobre os
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valores naturais) mentres dure a actividade da explotación ou do proceso de tratamento do
material. Os citados informes, que reflectirán os principais resultados, serán presentados
perante a Dirección Xeral de Conservación da Natureza para ser avaliados e en función
das súas conclusións de ser o caso, aplicar as medidas tendentes a evitar ou minimizar as
repercusións sobre os hábitats e/ou alteracións sobre especies.
4. A nova canle do Lourido debera construírse da maneira mais naturalizada posibles, con
remansos e rápidos dispostos sucesivamente, construción de frezadoiros para as especies
inventariadas nos ríos da zona, así como o establecemento dunha vexetación ripícola en
todo o percorrido da canle; propia da rexión bioxeografía que constitúa o hábitat 91EO*.
En relación ao desvío do rego Lourido estarase ó seguinte:
•

Deberase minimizar o aporte de finos da nova canle ao río Anllóns.

•

Procurarase unha rápida naturalización da canle e da vexetación de ribeira (p. exp.
iniciando as obras co trazado da canle).

5. Posto que a execución do proxecto vai a afectar a hábitats de interese comunitario fora da
Rede Natura 2000 (4030 e 91EO*) o Plan de Restauración debera contemplar as medidas
compensatorias que restablezan e incrementen as superficies destes hábitats que van a
ser eliminados durante a fase de explotación.
6. No caso de demostrarse algunha repercusión negativa significativa sobre espazos naturais
protexidos, hábitats de interese comunitario e especies protexidas tomaranse
inmediatamente as medidas precisas para paliar dita afección, e será a Dirección Xeral de
Conservación da Natureza quen decidirá sobre a conveniencia da solución a adoptar, así
como as actuacións precisas ou as medidas compensatorias adecuadas para corrixir os
efectos producidos (incluso a paralización das obras ata que se subsanen as deficiencias
observadas). Neste suposto, o promotor estaría obrigado a repoñer, ao seu cargo, os
elementos do medio que resulten afectados pola execución das obras, restituíndoos a súa
situación anterior.
6.1.1.- Terreos forestais.
1. Na zona de actuación, non se afecta ningún monte veciñal en man común nin de xestión
pública.
6.1.2.- Paso de animais.
1. No caso de que nalgún dos camiños sexa necesario habilitar pasos canadenses para
impedir o paso de gando, deberán preverse medidas que posibiliten o escape dos
pequenos vertebrados que poidan caer ó foxo, podendo consistir, sen prexuízo doutras
igualmente efectivas, en ramplas de subida, facer o foxo cun ou cos dous laterais abertos
ou deixar canles de drenaxe que permitan a fuga de pequenos animais.
6.2-Fase de explotación.
1. Previamente ós labores de corta de arboredo ou roza de mato e formacións herbáceas
verificarase a ausencia de avifauna aniñante de interese nos pés e ámbitos indicados. En
caso de presenza, adoptaranse as medidas oportunas para que poidan finalizar con éxito o
período reprodutor. En especial, atenderase á presenza de aves rapaces (na zona
detectáronse varias especies que aniñan en árbores (Milvus milvus,) e outras que o fan no
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chan (Circus pygargus,) ou calquera outra especie que ostente figuras legais de protección
ou apareza recollida en listaxes ou libros vermellos que poñan de manifesto a importancia
da súa conservación.

7.-PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL.
A Dirección Xeral do Patrimonio cultural informa favorablemente o proxecto, sempre que se
cumpran as medidas protectoras e correctoras indicadas na avaliación de impacto sobre o
patrimonio cultural e en todo caso as seguintes:
1. Modificar o trazado da “Pista W” así como a posición e ocupación da entulleira para
minorar o impacto sobre o entorno do xacemento arqueolóxico Castro de Corcoesto (GA
15014016), incluído no inventario xeral do patrimonio cultural.
A estes efectos con anterioridade ao inicio das obras, o promotor do proxecto presentará
unha nova proposta para esta zona que deberá contar co informe favorable da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural. Acompañarase dunha documentación cartográfica, a escala
representativa, na que se represente en planta e seccións a localización do ben, a súa área
de protección, así como o novo trazado do vial e a área de ocupación da entulleira.
2. Deberase realizar un control e seguimento arqueolóxico durante as fases de replanteo,
obra e restitución dos terreos. A tal fin presentarase un proxecto de intervención
arqueolóxica, de acordo co establecido no decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se
regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 150 do
06.08.1997).
3. A compatibilidade da explotación mineira no que respecta as accións previstas na área de
protección do xacemento arqueolóxico Mina da Capela de Santa Mariña (GA 15014048),
incluída no inventario xeral do patrimonio cultural estará condicionada ós resultados dun
estudio arqueolóxico específico. En todo caso o Vial S, que afecta directamente ao área de
protección integral do ben, deberá replantearse e afastarse o máis posible do xacemento.
Tal e como se recolle na avaliación remitida no estudio especifico realizarase unha limpeza
da vexetación, sen que remoción de terras, da área de cautela afectada polas obras, así
como do seu entorno próximo. Finalizada a limpeza levarase a cabo unha prospección
arqueolóxica dese ámbito.
Con anterioridade ao inicio das traballos, o promotor do proxecto presentará para o seu
informe pola Dirección xeral do Patrimonio Cultural, un documento no que se recollan os
resultados deste estudio, así como as propostas das obras a executar nesta área.
4. Deberanse executar as sondaxes arqueolóxicas pendentes nas “formas tumularias”
afectadas polo proxecto mineiro.
5. Na avaliación remitida non se fai mención a un elemento denominado “Marco do Monte
Pedroso” que consta nunha ficha nesta Dirección xeral do Patrimonio Cultural. Trátase dun
marco de pedra de aproximadamente 1.3 m de altura. Con anterioridade ó inicio das obras
debe realizarse un estudio do mesmo e valorar o seu interese cultural e de ser o caso, as
medidas protectoras e correctoras a adoptar.
6. De acordo coa proposta contida na avaliación, por mor da ocupación do rego Lourido e do
seu desvío será preciso o traslado dos seguintes elementos etnográficos afectados
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directamente E09 (Muíño 1 do río Lourido), e E36 (Muíño 3 do río Lourido), quedando os
outros dous, dos que so se conservan restos pendentes dunha nova valoración unha vez
que sexa retirada a vexetación que os cubre, E17 (Pontella do río Lourido), E19 (Muíño 2
do río Lourido), E37 (Muíño 4 do río Lourido) e E38 (Batán do río Lourido).
A tal efecto, antes da desmontaxe dos elementos o promotor presentará a proposta do
novo curso do rego Lourido, onde se definan as súas características técnicas e ambientais
e se propoñan os emprazamentos para os elementos a trasladar. En todo caso, os
correspondentes proxectos técnicos de desmontaxe, traslado e montaxe deberán contar co
informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
7. Incorporaranse aos planos da obra os elementos incluídos no catálogo da avaliación sobre
o patrimonio cultural e as súas áreas de protección, definidas polo establecido nas normas
urbanísticas dos concellos afectados e subsidiariamente no artigo 30 das NN.CC.DD. de
planeamento (DOG núm. 72, do 16/04/1991).
8. Como medida xenérica, nas áreas de protección dos bens do patrimonio cultural, non se
poderá realizar ningún tipo de obras relacionadas co proxecto (parques de maquinaria,
instalacións de casetas, acopios de terra e materiais).
9. En base aos resultados das actuacións arqueolóxicas, a Dirección xeral de Patrimonio
Cultural, como organismo competente na materia, decidira sobre a conveniencia de
establece outras medidas de protección

8.-INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA.
1. No deseño do proxecto tívose en conta o Estudio de Impacto e Integración Paisaxística
contido no Estudio de Impacto Ambiental, en especial no concernente á remodelación dos
noiros, a restauración da cuberta vexeta e conversión das catro balsas de decantación en
humedais artificiais.
2. Adoptaranse todas as medidas indicadas no EIA para a integración paisaxística da lagoa
artificial formada no oco de Petón do Lobo.
3. En canto as especies a empregar na restauración:
o

Serán autóctonas, tendo sempre presente para a súa implantación as
circunstancias edafolóxicas e climáticas da zona a restaurar e que procedan
(sexan árbores ou arbustos, matas e ou herbáceas) da mesma zona ou similar,
segundo criterios bioxeográficos, litolóxicos, de vexetación potencial e
climáticos, e tendo en conta o disposto na Orde de 17 de marzo de 2005, da
Consellería de medio ambiente pola que se aproba a delimitación e
determinación dos materiais de base para a produción de materiais forestais de
diversas especies no territorio da comunidade autónoma de Galicia.

o

Deben ser compatibles co hábitat no que se van a implantar. O hábitat,
localización ou estación vai estar definido pola interdependencia ou
interrelación do clima, factores fisiográficos (topografía, pendentes, altitudes,
exposición), solo ou substrato (perfil, textura, fauna e flora, ciclos de nutrinte,
etc..), e factores bióticos.

o

Deben ser compatibles entre si, no espazo e no tempo, aplicándose no seu
caso os tratamentos oportunos, e dicir a competencia intra e interespecífica
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entre as especies que se implanten deben permitir e posibilitar o éxito da
restauración, adoptándose, ademais, para acadar este obxectivo, os
tratamentos que sexan precisos (clareos, rozas, etc).
•

Maximizarase a diversidade da zona de restauración, tendo sempre presente a
superficie a restaurar e os hábitats presentes.

9.-CONDICIONS XERAIS.
1. O proxecto executarase segundo se recolle na documentación aportada aplicando de xeito
rigoroso todas as medidas protectoras, correctoras e compensatorias, así como o
programa de vixilancia ambiental e o Plan de Restauración.
2. Coa finalidade de protexer o espazo natural protexido LIC e ZEPVN “Río Anllóns” e de
salvagardar os seus valores naturais de posibles afeccións significativas e directas, a
explotación mineira manterá a distancia de 140 m ao LIC “Río Anllóns” e o desvío da
estrada CP-1405 quedará a 120 metros, non podendo realizar ningunha outra infraestrutura
nin instalación na superficie que queda libre ata o río Anllóns.
3. A empresa deberá contar cos plans e protocolos indicados no Real Decreto 975/2009, de
12 de xuño, sobre a xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e
rehabilitación do espazo afectado polas actividades mineiras.
4. A empresa deberá constituír as garantías financeiras e subscribir os seguros de
responsabilidade civil indicados nos artigos 32 e 33 da Lei 3/2008, de 23 de maio, de
ordenación da minería de Galicia.
5. O proxecto deberá garantir a estabilidade das estruturas que conforman as balsas, así
como a súa estanquidade e impermeabilidade.
6. Para asegurar a estabilidade dos diques de contención das balsas teranse en conta entre
outras, as seguinte medidas:
a. Controlarase a cantidade e calidade dos materiais para manter unha altura e
ángulos do noiros que fagan estable o muro. Unha boa estabilidade acadarase con
noiro 3h:1v.
b. No interior do depósito se debe formar unha praia de areas o máis extensa posible,
mantendo a lagoa de augas claras alonxada do muro.
c.

O desnivel entre o coroamento do muro e a altura da lagoa de augas claras,
deberá ter unha altura mínima de 2 metros.

d. Deberase facer un control rutinario para detectar posibles deformacións ou
asentamentos, filtracións anormais do muro, presenza de fendas etc.
e. Deberase levar un control topográfico exhaustivo das xeometrías dos diques das
balsas, neste senso establecerase unha rede topográfica permanente que permita
verificar en calquera momento que non se teñen producido desprazamentos dos
diques.
7. A actividade que se vai a desenvolver na planta de tratamento esta incluída no epígrafe 2.5
a do Anexo 1 da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control da contaminación. Por
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conseguinte, esta instalación deberá contar con autorización ambiental integrada, nos
termos establecidos en dita Lei.
8. A empresa deberá elaborar as análises de riscos, de acordo coa metodoloxía prevista no
regulamento de desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro, de
Responsabilidade Medioambiental, aprobado polo Real Decreto 2090/2008, de 22 de
decembro, así como a norma UNE 150008 ou outras equivalentes.
9. A empresa debera notificarlle á Secretaría Xeral de calidade e avaliación Ambiental, con
carácter anual, na data que lle sexa definida por este organismo, a información precisa
para a elaboración e actualización do rexistro europeo de emisións e transferencia de
contaminantes.
10. A balsa de lodos de lixiviación será encapsulada ao final da súa vida útil.
11. Previo inicio da actividade na planta de tratamento o promotor deberá adherirse ó “Código
Internacional para o Manexo do Cianuro para a Fabricación, o Transporte e o uso do
Cianuro na produción de ouro”, debendo cumprir os principios e normas de procedementos
establecidos.
12. O almacenamento de insumos para a actividade debera facerse en condicións axeitadas
que eviten riscos para o medio ambiente e as persoas; as zonas de almacenaxe deberan
contar con:
a. Solos impermeables e antideslizantes.
b. Cubetos de retención con capacidade para conter posibles verteduras.
c.

Para a trasfega dos produtos a granel disporanse bocas secas que eviten
derramos.

10.-PLAN DE SEGUIMENTO E VIXILANCIA AMBIENTAL
10.1.-Fase de formulación.
10.1.1.-Patrimonio cultural.
1. En relación á protección do patrimonio cultural remitiranse os informes e proxectos
requiridos no punto “7.-Protección do patrimonio cultural” deste condicionado, á
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, non podendo comezar as obras ata que esta se
pronuncie favorablemente sobre a documentación avaliada.
10.1.3.-Redacción do programa de vixilancia e seguimento ambiental.
1. Deberán completar o programa de Vixilancia e Seguimento Ambiental proposto no EIA
considerando todos os supostos de impactos que xurdan ó longo da fase de formulación,
todos os propostos e derivados do cumprimento do condicionado desta DIA e cun “Plan de
control da calidade das augas”.
•

O devandito programa levarase a cabo co obxecto de garantir ó longo do tempo o
cumprimento das medidas protectoras e correctoras contempladas no EIA e no
condicionado da Declaración, e levar a cabo novas medidas correctoras acordes coas
novas problemáticas xurdidas.
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•

O conxunto de actuacións executables que se integren na documentación, incluíndo
aquelas referentes ás actuacións ambientais e sobre o patrimonio, deberán quedar
convenientemente reflectidas en planos de escala adecuada e estar dotadas das
partidas orzamentarias correspondentes.

•

O “Plan de Control da Calidade das Augas”, incluirá as medidas de control propostas,
para o mesmo, no Estudo de Impacto Ambiental presentado e engadindo aquelas
derivadas do informado pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza e as
propostas no Anexo IV desta DIA.

•

No novo “Plan de Control da calidade das augas”se estableceran os puntos de control
e o listado de parámetros que se controlarán se documentarán pola Autorización de
vertedura e a Declaración de Vertedura que no seu momento se presente. Indicarase a
concentración de cada un destes parámetros da vertedura resultante da actividade,
referidos aos valores medios e aos máximos diarios, expresando a súa concentración
en mg/l e a súa carga en kg/día. Asemade, os parámetros destas listas serán tamén os
contemplados na definición de límites de verteduras do condicionado da autorización
do vertido.

•

Asemade o “Plan de Control da calidade das augas” Incluirá os seguintes puntos:
o

Proposta dunha rede piezométrica perimetral no entorno das balsas dos
residuos de flotación e lixiviación.

o

Controis preoperacionais dos parámetros indicados no Anexo IV.

o

Xustificación mediante un estudo específico, ou a través dun modelo de
simulación da calidade das augas, de que non se producirán afeccións a
calidade das augas do medio receptor, tendo en conta a composición de todas
as augas xeradas na explotación, procedentes do ocos mineiros, das
entulleiras e dos drens previstos.

o

Estudio dos elementos presentes nas augas subterráneas do entorno
susceptibles de empeorar a calidade do auga destinada a consumo humano,
que inclúa:
-

Características naturais das augas da zona e que tipo de procesos
esta provocando a posible afección.

-

Determinación de se estes procesos están ou non relacionados con
actividade humanas.

-

Orde de magnitude do problema, tanto real como potencial, e posibles
medidas a adoptar (posibles tratamentos de potabilización, busca de
abastecementos alternativos etc).

2. Será responsabilidade do órgano substantivo que o programa que finalmente se
desenvolva, permita acadar os fins sinalados no parágrafo anterior. Así mesmo, teranse en
conta as seguintes consideracións:
•

Co obxecto de acadar a máxima coordinación e eficacia no cumprimento desta
declaración a empresa deberá designar un responsable do cumprimento da mesma.
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•

Todas as medicións e ou analíticas do programa de Vixilancia e Seguimento
Ambiental deberán ser realizadas por organismos de control acreditados e autorizados
ou entidades acreditadas e homologadas, e os resultados deberán vir asinados por un
técnico de dita entidade.

•

Fixaranse para todas as fases, os indicadores ambientais, a periodicidade dos controis
e os límites, (admisible, de alerta e inadmisible) que se vaian empregar en cada caso.

•

As tomas de mostras e as medicións, que serán realizadas por entidades acreditas
baixo a UNE-EN-ISO 17020 ou UNE-EN-ISO 17025, deberán ser representativas, polo
que se realizarán durante os labores con maior incidencia sobre os indicadores obxecto
de control.

•

Se durante a realización do programa de Vixilancia e Seguimento Ambiental se
detectasen impactos imprevistos ou alteracións que superen os limites establecidos na
lexislación aplicable, o órgano substantivo, propoñerá as medidas correctoras precisas.
De poñerse de manifesto a existencia de impactos ambientais severos ou críticos, o
comunicará a esta Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

10.2.- Fase de explotación e clausura.
Programa de Vixilancia Ambiental.
1. A Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas responsabilizarase de que se leve a cabo o
seguinte programa de Vixilancia e Seguimento Ambiental e o indicado ó longo desta DIA
e, como órgano substantivo, estará ó disposto no artigo 18 do Real Decreto Lexislativo
1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de
Impacto Ambiental de proxectos.
En cada fase elaboraranse os seguintes informes de seguimento, cos contidos mínimos
que se sinalan a continuación:
10.2.1.-Fase “Labores preparatorias”.
Trimestralmente.
o

Descrición das actuacións realizadas e cronograma das obras realizadas e a
realizar, hasta o seguinte informe.

o

Memoria do seguimento ambiental realizado en cumprimento do sinalado no
estudo ambiental e o disposto nesta DIA.
Na memoria a realizar detallaranse os resultados da aplicación das medidas
protectoras, correctoras ou compensatorias, incidencias ou imprevistos
acontecidos, variacións respecto do proxectado, labores de restauración
efectuados, xestión de residuos de obra, etc. En conxunto, o informe reflectirá o
cumprimento da Declaración en relación a todos os aspectos contemplados
nela.

o

Reportaxe fotográfica e planos en planta que mostren con detalle os aspectos
ambientais máis relevantes da actuación, así como das zonas onde se
adoptaron medidas protectoras e correctoras.
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o

Copia da documentación medioambiental xerada (trámites medio ambientais
realizados durante o trimestre, xustificación da correcta xestión dos
residuos...etc)

10.2.2.-Fase de explotación.
Semestralmente.
o

Descrición das actuacións realizadas e cronograma das obras realizadas e a
realizar hasta o seguinte informe.

o

Memoria do seguimento ambiental realizado en cumprimento do sinalado no
estudo ambiental e o disposto nesta DIA.
Na memoria a realizar detallaranse os resultados da aplicación das medidas
protectoras, correctoras ou compensatorias, incidencias ou imprevistos
acontecidos, variacións respecto do proxectado, labores de restauración
efectuados, xestión de residuos de obra, etc. En conxunto, o informe reflectirá o
cumprimento da Declaración en relación a todos os aspectos contemplados
nela.

o

Reportaxe fotográfica e planos en planta que mostren con detalle os aspectos
ambientais máis relevantes da actuación, así como das zonas onde se
adoptaron medidas protectoras e correctoras.

o

Copia da documentación medioambiental xerada (trámites medio ambientais
realizados durante o semestre, xustificación da correcta xestión dos
residuos...etc)

10.2.3.-Clausura.
1. Unha vez remate a actividade da explotación deberase emitir a seguinte documentación:
a. Descrición da explotación no momento da clausura, neste documento, que se
acompañara de fotos e planos a escala suficiente, este documento conterá
asemade, unha descrición das labores de restauración realizadas e unha memoria
do cumprimento da DIA ata a data.
b. Labores a realizar para proceder a clausura da explotación (Incluirase un
cronograma dos traballos a realizar, incluíndo o enchido do oco) e unha proposta
de medidas protectoras, correctoras e/ou compensatorias así como un plan de
clausura coa aplicación de estas medidas.
2. Semestralmente
o

Descrición das actuación realizadas e cronograma das obras realizadas e a
realizar hasta o seguinte informe.

o

Memoria do seguimento ambiental realizado en cumprimento do sinalado no
estudo ambiental, o disposto nesta DIA e as medidas indicadas polo promotor
no plan de clausura.
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o

Reportaxe fotográfica e planos en planta que mostren con detalle os aspectos
ambientais máis relevantes da actuación, así como das zonas onde se
adoptaron medidas protectoras e correctoras.

o

Copia da documentación medioambiental xerada (trámites medio ambientais
realizados durante o semestre, xustificación da correcta xestión dos
residuos...etc)

No primeiro trimestre de cada ano natural, o órgano substantivo remitirá á Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental un informe sobre o grado de cumprimento da presente
declaración.
Se durante a realización do programa de vixilancia e seguimento ambiental ó que se refire
esta DIA se detectasen impactos imprevistos ou alteracións que superen os límites
establecidos na lexislación aplicable ou nesta Declaración, Mineira de Corcoesto S.L.
propoñerá as medidas correctoras precisas para emendalas. De poñerse de manifesto a
existencia de impactos ambientais severos ou críticos, comunicarao a esta Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental.

Santiago de Compostela,29 de novembro de 2012

Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Justo de Benito Basanta
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ANEXO I
RESUMO DA ACTUACIÓN PREVISTA
1.-Obxectivo e Situación.
O proxecto presentado consiste nunha explotación mineira de ouro a ceo aberto, no xacemento
de Corcoesto, nos concello de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso.
A explotación a ceo aberto planificase cun horizonte de algo máis de oito anos, que cunha Lei
media de 1.6 g/t implica unha produción total prevista de 1.095.000 onzas de ouro.
O proxecto prevé unha extracción anual da orde de 2.100.000 t de mineral e unha media de
9.000.000 m3 de estéril.
2.-Superficie das concesións.
Unha vez realizadas as prospeccións descartáronse aquelas que prantexaban maiores
problemas técnicos e ambientais, reducíndose o proxecto a:
•

Corta Sur: Correspondente á unión dos ocos de Cova Crea, Pozo do Inglés e Petón do
Lobo cunha superficie total de 77 hectáreas e 10 áreas.

•

Corta Norte: Ocupará unha superficie de 25 hectáreas e 85 áreas, correspondendo co
oco Picoto-Fonterremula.

3.-Deseño da Explotación
A investigación xeolóxico-mineira realizada en Corcoesto puxo de manifesto a existencia de
varios corpos mineralizados. A mineralización do ouro está asociada, na súa maior parte a
venas e filóns de seixo que aparecen agrupados en bandas que seguen a dirección N70ºE e
constitúen os principais corpos mineralizados do xacemento. Atendendo á distribución de
corpos mineralizados, a zona do proxecto subdivídese en cinco sectores mineiros
independentes:
1. Pozo do Inglés.
2. Petón do Lobo.
3. Cova Crea.
4. Fonterrémula-Montefurado.
5. Picotos-Lamprieira
Tal e como se indicou no punto anterior so se prevé a explotación dos sectores de Cova Crea,
Petón do lobo, Pozo do Inglés e Picotos-Fonterrémula.
4.-Alternativas.
Para a explotación mineira que nos ocupa se plantexaron inicalmente dúas opcións; Minería
subterránea ou minería a ceo aberto, unha vez valorados todos os aspectos decidiuse escoller
a opción a ceo aberto, os principais puntos que o aconsellaron son os seguintes:
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1. A existencia de varios corpos mineralizados independentes, que obrigan á realización
de maiores infraestruturas mineiras de interior para a explotación dunha tonelaxe dada.
2. O carácter diseminado da mineralización, cuxos limites explotables son límites
xeoquímicos e veñen condicionados pola lei de corte.
3. A proximidade da mineralización á superficie.
4. A pouca potencia e continuidade lateral das zonas de alta lei.
Unha vez definido o tipo de minería a empregar, valoraranse dúas alternativas de localización
para as entulleiras e as balsas de lodos: a alternativa do Val do Lourido e a alternativa do Val
do Batán.
As principais vantaxes e inconvenientes das dúas opcións recóllense na seguinte táboa:
Vantaxes
1.

Alternativa 1 Val do
Lourido

2.

3.

Inconvintes
Disposición
máis
compacta da explotación e
das súas infraestruturas.
Mellores
características
topográficas do Val do
Lourido; un so dique
pechado pola entulleira .

1.

Desvío do Rego Lourido.

2.

Desvío dunha liña de alta
tensión

3.

Creación de novos tramos
de pista para manter a
permeabilidade
do
territorio

O emprego do Val do
Lourido posibilita reducir a
cota das entulleiras con un
menor impacto visual.
Inconvintes:
1.

2.
Vantaxes
Alternativa 2 Val do Batan

1.

Evita o desvío do rego
Lourido.

3.

4.

5.

Os
elementos
da
explotación se atopan
dispersos polo que as
distancias de transporte
son
maiores,
sendo
preciso un maior nº de
volquetes e viaxes entre
os ocos e a planta de
tratamento.
Non se evita a afección ao
rego do Lourido posto que
se verá afectado polo
tráfico que circule dende
as cortas ata a balsa de
lodos do Val do Batán.
Teríase que desviar o rego
do Batan e os seus
tributarios.
A balsa de estériles de
planta tería un dique no
fronte de maior lonxitude e
con menos dispoñibilidade
de espazo para pechar o
fronte da entulleira.
No
seu
máximo
desenvolvemento, a cola
da balsa de lodos se
atoparía
próxima
a
vivendas, facendo precisa
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6.

7.
8.

a construción dun dique
en cola en caso de
recrecemento
Serán
precisas
3
entulleiras, acadando a
entulleira Oeste maiores
cotas e pendentes que na
alternativa 1, xa que se
dispón
dunha
menor
capacidade de recheo no
Val do Batán, presentando
un maior impacto visual.
Desvío dunha liña de alta
tensión.
Creación de novos tramos
de pistas para manter.

Considerando a valoración exposta, seleccionouse como a alternativa máis vantaxosa a do Val
do Lourido.
5.-Sistema de Explotación.
O sistema de explotación realizase a ceo aberto, con arranque de materiais por medio de
perforación e voadura en bancos de traballo de 5 metros de altura en mineral e 10 metros en
estéril, proxéctanse noiros finais de 40 metros de altura, excepto na zona superior que serán de
30 metros.
A explotación realizarase por medio de banqueo descendente e avance en oco. O avance das
cortas realizase de Este a Oeste, acadando a situación final en primeiro lugar en Cova Crea. O
noiro Este acadará antes a situación final, mentres que o noiro Norte irá avanzando conforme
se acade a situación final nos noiros Este e Oeste do sector explotado.
Dados os volumes de estéril a extraer, o proxecto presenta a realización dunha minería de
transferencia, enchendo ó longo da explotación as cortas xa explotadas con estériles
procedentes das cortas en explotación. O estéril procedente da primeira corta a explotar
situarase nunha entulleira sita non val do Lourido, ó Sur do oco de explotación.
O sistema de carga será con pala sobre volquete de 100 t. O transporte realizarase mediante
volquetes dende cada banco ata a planta de tratamento no caso do mineral e hasta a entulleira
ou enchido de ocos no caso do estéril.
O material estéril cargarase igualmente sobre volquetes de 100 t mediante pala. O trasporte
realizarase mediante volquetes dende cada banco ata a entulleira onde se procederá ó seu
estendido ou ata os ocos creados para o seu enchido. No caso de ser preciso, parte dos
estériles da operación mineira serán empregados como áridos para abastecer ocasionais
demandas dos mesmos.
6.-Fases de Explotación.
A explotación contará con cinco fases, aínda que como paso previo ao inicio da explotación,
durante 6 meses se levaran a cabo as seguintes labores preparatorias.
•

Construción e acondicionamento dos accesos á explotación.

•

Acondicionamento das superficies de implantación da entulleira, instalacións, viais e
corta de Cova Crea.
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•

Acondicionamento da superficie a ocupar polas instalacións.

•

Construción dos distintos edificios para o funcionamento da explotación.

•

Construción da planta de tratamento.

•

Realización da pista de transporte para a explotación de Cova Crea, tanto a de mineral
como a de estéril.

•

Retirada da terra vexetal e localización da mesma na zona prevista.

•

Desvío do rego Lourido e dos viais.

Nesta parte preparatoria procederanse á retirada da terra vexetal das superficies afectadas
polo desenvolvemento da explotación nas primeiras fases (Cova Crea e Pozo do Inglés Este),
pola zona da entulleira a ocupar durante o primeiro ano, pola zona do dique e das balsas, pola
zona de trasporte e pola zona das instalacións. Despois escavarase a zona da planta para
permitir a creación da plataforma onde se situarán as instalacións, realizaranse os viais,
prepararanse os accesos e realizaranse ás drenaxes e acondicionarase a plataforma das
instalacións.
Require espacial atención nesta fase o desvío do rego Lourido xa que a superficie de
ocupación do proxecto situase sobre o trazado da súa canle, por conseguinte proxéctase o seu
desvío mediante a creación dunha canle naturalizada de aproximadamente 2.730 m de
lonxitude cunha pendente similar á do actual encauzamento (3% de media) e que discorrera ao
Este do seu actual emprazamento.
A continuación preséntanse as cinco fases de explotación:
•

FASE I (ano 1,4): Durante esta primeira fase levarase a cabo a explotación da corta de
Cova Crea a a o final e da parte Sur da corta do Pozo do Inglés ata a cota 160.
Asemade terase creado un dique ao Sur da entulleira e de outro que separe os
residuos de flotación dos de lixiviación (cun volume de 6.211.430 m3.
O final desta fase a entulleira xunto co dique ocuparán unha área de 98.ha.

•

FASE II (ano 3,3): Procederase a explotación do mineral existente no oco do Pozo do
Inglés. O volume de estéril permitirá o recheo completo do oco de Cova Crea ata deixar
a superficie afectada cunha topografía similar á orixinal.
A entulleira so medrará 5 metros con respecto á fase anterior.
Construirase unha pista que comunique a saída da futura corta de Picotos coa planta e
coa pista previamente construída que bordea a corta de Petón do Lobo que se
explotará nas fases 4 e 5.

•

FASE III (ano 3,8): Realizarase a totalidade da explotación da corta de Picotos,
destinándose o estéril extraído ó recheo do oco do Pozo do inglés ata a cota 130
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•

FASE IV (ano 4,8): Levarase a cabo a explotación da corta de Petón do Lobo obtendo
estéril abondo para encher o oco de Picotos e remodelar a topografía para a súa
posterior restauración.

•

FASE V (ano 8,4): Realizarase a totalidade da explotación da corta de Petón do Lobo,
destinándose o estéril extraído á remodelación do terreo que ocupaban as cortas do
Pozo do Inglés e Cova Crea.
O recheo proxectado para a remodelación do terreo ocupado polas cortas Pozo do
Inglés e Cova Crea non cubrirá a pista que discorre polo Oeste de ditas cortas ata o
final da explotación.
O final desta fase unirase a entulleira realizada nas fases 1 e 2 coa remodelación do
terreo das cortas de Cova Crea e Pozo do Inglés ocupando unha superficie de 196 ha,
con unha capacidade total de 78.314.000 m3 de material compactado o 95 % do seu
volume e cun coeficiente de esponxamento do 3%.

7.-Tratamento do Mineral.
En relación co proceso de tratamento do material e dende o punto de vista metalúrxico, o ouro
presente no xacemento de Corcoesto é facilmente accesible por métodos convencionais de
tratamento. En liñas xerais o proceso precisa dunha lixiviación con solucións cianuradas ó
0.5% polo que a roca debe ser fracturada ao tamaño adecuado.
Proxectase unha planta cunha capacidade de tratamento 6000 t/día empregando como sistema
de extracción a lixiviación dinámica en tanques axitados, o método consta das seguintes fases:
1. Trituración: o material extraído é transportado a unha ampla zona de almacenaxe e
clasificado ou tamén pode ser vertido na moega que alimenta a unha trituradora
primaria. Nesta fase o material extraído é triturado en seco a 150 mm.
2. Moenda: o material previamente triturado pasa á sección de moenda húmida que
dispón dun circuíto de clasificación para reducir o seu tamaño en dúas etapas mediante
3 muíños (un semiautogeno SAG) e dous de bolas (MBO). Nesta fase redúcese o
mineral a entre 1 e 10 mm e libéranse certas partículas de ouro de entre 100 e 500
micras que poden recuperarse por gravimetría, dada a diferenza de densidade.
3. Gravimetría: neste circuíto trátanse os grosos da batería de ciclóns coa que traballa,
tanto a descarga do SAG como a recirculación dos MBO, sendo a súa carga típica de
traballo no entorno de 1/3 da carga circulante do MBO. Todos os estériles de gravidade
volven a moenda de bolas.
4. Flotación: o mineral, unha vez moído cun tamaño menor do 80% menor de 74 micras e
tras o proceso de gravimetría aínda contén cantidades significativas de ouro así como
cantidades variables de sulfuros (principalmente arseniopirita). Mediante o proceso de
flotación recuperase a práctica totalidade destes contidos en metais e sulfuros. Cabe
destacar que os estériles tratados mediante gravimetría e flotación representan o 93%
do total, polo que proporción de mineral a lixiviar (tratamento con soluciones
cianuradas) redúcese ó mínimo.
5. Lixiviación/CIL/Destoxificación: tras a flotación o ouro recuperable atópase en dous
concentrados o gravimétrico e o de flotación, que serán sometidos o proceso de
lixiviación. Este proceso de lixiviación con cianuro e carbón activado (proceso CIL)
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recupera este ouro por disolución e absorción sobre carbón activado nos mesmos
tanques.
A ausencia de sulfuros metálicos competidores co ouro na cianurización posibilita
consumos baixos de cianuro e favorece a viabilidade dunha preconcentración mediante
gravimetría ou flotación. A preconcentración permite reducir a tonelaxe de mineral
sobre o que hai que aplicar a cianurización diminuíndo apreciablemente o consumo de
cianuro, os estériles do proceso que estiveron en contacto co mesmo, o consumo de
SO2 (o de metabisulfito sódico) requirido para a destrución do cianuro previo ó envío á
balsa, e sobre todo o tamaño do depósito de lodos procedentes do proceso de
lixiviación, que quedaría reducido a menos do 10% do global. Os residuos da lixiviación
pasan por gravidade a un tanque especialmente deseñado para a destoxificación. A
descontaminación dos estériles realizase mediante a adición de SO2 ou ben outro
composto que o xere no tanque (metabisulfito sódico). Estes produto, a pH controlado
mediante a adición de cal actúan de oxidantes pasando os cianuros a cianatos. A
cantidade de SO2 a engadir esta regulada mediante control automático tomando como
dato os análises en liña do cianuro na entrada e na saída. Os residuos detoxificados
deben conter menos de 10 ppm de CNWAD (cianuro disociable en ácido débil) segundo
o establecido no “Real Decreto 975/2009, de 12 de xuño, sobre xestión dos residuos
das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por
actividades mineiras”. Tras a destoxificación os residuos pasan por gravidade á criba
de seguridade onde se retén calquera partícula de carbón que vaia cos residuos.
Finalmente, os residuos bombéanse a Balsa de Residuos de Lixiviación, que está
totalmente separada dos residuos de flotación e que finalmente será totalmente
encapsulada.
6. Desorcion do carbón: o carbón, unha vez que se cargou ó máximo nivel no tanque CIL,
extraese e separase da polpa mediante un escurridor. Posteriormente introdúcese
nunha columna chamada de “elución” na que o carbón será sometido a un proceso
mediante o cal o ouro pasará de novo á disolución. Como resultado final de todo o
proceso, obtense por unha parte unha disolución denominada electrolito que será
sometida a electrodeposición e por outra o carbón descargado que será enviado a
rexeneración e posteriormente ós tanques CIL.
7. Sala de obtención de ouro: As disolucións nais resultantes da elución do carbón
cargado almacénanse nun tanque de electrolitos en cabeza do proceso de
electrodeposición. O ouro presente nas disolucións redúcese e depositase sobre os
cátodos que semanalmente se desmontan e lavan obténdose un lodo cun contido do
70-80% de ouro. A continuación o lodo sécase (ou calcinase se fora preciso) nun forno
de calcinación que opera ata 750 grados antes da fusión directa. A fusión realizase nun
forno basculante con crisol de grafito a unha temperatura de 1.200 ºC. Os
concentrados de ouro procedentes do cátodo, unha vez calcinados, mestúranse coas
cantidades de fundentes precisas para a súa fusión. Para a mestura de fusión
tipicamente emprégase sílice como fundente e borax como oxidante de todos aqueles
compostos que deban pasar á fase de escoria, a colada efectuase en lingoteiras
dispostas en escaleira.
8.-Elementos da Explotación.
Os elementos da explotación veñen dados polos métodos de explotación e polo tratamento
seleccionado. Neste sentido temos:
1. Cortas: a explotación realizarase en:
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a. Oco Sur: corresponde á unión das cortas de Cova Crea, Pozo do Inglés e
Petón do Lobo, cunha superficie total de 771.000 m2.
b. Oco Norte: ocupará unha superficie de 258.000 m2 correspondendo co oco
Picoto-Fonterrémula.
2. Entulleiras: no proxecto está prevista a creación inicial de 3 entulleiras, que ao final da
explotación serán dúas, unha ao lado Norte da explotación de 11.6 ha e 140 msnm. e
outra ao Sur de 77 ha e 240 msnm. O enchido dos ocos e da entulleira dará lugar a
dúas elevacións integradas coa paisaxe e de cotas moi similares ás do entorno. O
volume total de material estéril destinado a enchido será de 89 Mm3.
As entulleiras de Corcoesto estarán sitas sobre os ocos de explotación. En concreto a
entulleira Norte situarase sobre a corta Picotos e a entulleira Sur sobre as cortas Cova
Crea e Petón de Lobo. Esta última esta ademais apoiada sobre a cara externa do dique
de contención da balsa de lodos.
As dimensións máximas das entulleiras son as seguintes:

Entulleira

Área de
2
ocupación (m )

Lonxitude
(m)

Anchura
(m)

Altura sobre
o terreo
orixinal (m)

Cota max
(m)

Norte

335.961

749

620

70

145

Sur

1.879.735

2.087

1.095

160

240

Na medida do posible ocuparanse os ocos mineiros para almacenar os estériles de
mina xerados no proceso de explotación. Por riba deste recheo dos ocos crearanse
entulleiras co mesmo material. En función de se o material se está a empregar para a
formación da entulleira ou para o enchido do oco empregaranse dous métodos de
recheo distintos: para a creación da entulleira realizarase o enchido mediante tongadas
a fin de obter máis estabilidade; para o enchido do oco ata cota orixinal, realizarase
mediante vertedura. Dada a natureza dos estériles non será preciso realizar ningunha
capa de revestimento de fondo co terreo nin ningún sistema de encapsulamento.
A actuación de enchido suporá ademais, o primeiro paseo da restauración, xa que se
obterá unha topografía que admite unha correcta restauración dos terreos afectados.
A entulleiras deseñaranse cunha axeitada morfoloxía, respectando as formas e cotas
do terreo, facilitando a evacuación das augas e permitindo unha correcta revexetación
das mesmas de xeito que se integren no entorno.
3. Balsa de lodos.
A balsa de lodos localizarase no val do Lourido, nas proximidades da zona mineira. A
balsa de lodos está dividida en dúas partes mediante un dique de separación co fin de
que os residuos procedentes da flotación e os procedentes da lixiviación estean
totalmente separados.
A balsa de lodos de flotación está contida por un dique que varia entre a cota 150 e a
238 (85 metros de altura máxima) e 1.084 m de lonxitude máxima para cuxa
construción se empregarán 6.211.430 m3 de estériles de mina. Ademais, construirase
un segundo dique de separación entre os lodos procedentes dos residuos de flotación
e os lodos procedentes dos residuos de cianurización, a súa cota superior será de 235
cun desnivel máximo de 35 m.
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A produción anual de residuos de 2.100.000 t, dos cales 2.000.000 t serán residuos de
flotación e 100.000 t de lixiviación almacenándose de forma independente. A produción
total de residuos estimada será de 17.080.751 t durante a vida útil da mina.
Ao final da vida da explotación, a balsa de lodos de flotación terá un total de
10.774.409 m3 de estériles e a de lixiviación 341.460 m3.
En todo momento disporase da capacidade de almacenamento suficiente para recoller
sobradamente os residuos de auga, a escorrenta e o evento de deseño de tormenta,
ademais de unha asignación de francobordo.
Disporase dun vertedoiro de emerxencia en cada etapa do desenvolvemento das
instalacións. A auga da balsa de lodos de flotación reciclarase e devolverase á planta
de proceso mediante a bomba de empuxe sita na parte Suroccidental da instalación.
Unha segunda bomba situarase na parte Suroriental da instalación para a transferencia
de auga á zona do estanque principal ao Suroeste. Tamén se reciclará ao proceso de
lixiviación a auga sobrenadante da balsa de lodos de lixiviación.
Ao final da vida útil das balsa está previsto que a balsa de lodos de flotación sexa
revexetada con vexetación hidrófila, mentres que a balsa de lixiviación será
encapsulada.
4. Infraestruturas de transporte: Ademais de crear unha rede de viais interna para
comunicar as distintas zonas de operación da mina, melloraranse as condicións dos
viais existentes para facilitar o tránsito de vehículos.
5. Equipos de perforación, de carga, de transporte e outros equipos preciso para as
labores de acondicionamento da entulleira e mantemento das infraestruturas.
6. Sistema de distribución de enerxía: A zona do proxecto está atravesada por unha liña
de alta tensión do sector 2810 de Unión Fenosa, de 66 KV que vai de Cabana de
Bergantiños a Carballo. Esta liña desviarase para non ser afectada pola explotación.
7. Instalacións auxiliares: oficinas principais, laboratorio, accesos e seguridade,
aparcamento de maquinaria, taller e almacén, surtidor, punto limpo, báscula, lava
rodas, acopios, xerador de emerxencia, sistemas de aire comprimido, preparación de
reactivos, sa de control.
8. Sistema de augas de proceso: o circuíto de auga de proceso será pechada, con
descarga cero. As augas de proceso da área de lixiviación manexaranse nun circuíto
que estará totalmente pechado e independizado do resto da planta, de xeito que non
haberá ningunha posibilidade de contaminación do resto dos sistemas.
9. Mando, control e comunicacións, servizo de extinción de incendios ou valado da planta
son outros elementos da explotación.
9.-Balance de augas da planta.
Durante a fase de arranque da planta de tratamento non será necesario captar auga do medio
natural, farase uso da auga acumulada na balsa de lodos construída nas fases preparatorias.
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O balance ao longo dos anos sae deficitario, nos tres primeiros anos con un déficit de entre
380.000 e 440.000 m3/ano, descendendo logo para ser da orde de 250.000 m3 entre os anos 4
e 8.
O antedito implica que, respecto á xestión das augas do proceso, se asegura:
•

A non existencia de sobrantes de augas de proceso en ningunha situación de
operación para toda a vida da explotación, non anuais nin acumulados.

•

A necesidade de incorporar augas do resto dos sistemas do proxecto que permiten
minimizar as cantidades de verteduras netas do proxecto. En concreto darase
preferencia ás augas do fondo da corta e drenaxe das entulleiras.

Ambos puntos supoñen unha vantaxe importante do proxecto respecto a minimización das
verteduras e a posibilidade de consumir todas as augas de maior carga contaminante,
deixando para verteduras as augas de bombeo dos pozos e os escoamentos superficiais.
Reduciranse as cantidade de vertedura enviando cara a balsa as augas das zonas escavadas
do proxecto, de modo que sexan consumidas na reposición dos caudais da planta. Este criterio
de xestión das augas pódese aplicar ademais de xeito estacional de forma que na época de
estiaxe a totalidade das augas de infiltración da entulleira sexan enviadas á balsa, xa que en
esa época é cando maior carga pode presentar.
10.-Consumo de enerxía, combustibles e reactivos.
Na seguinte táboa recóllense as necesidade de potencia eléctrica para o desenvolvemento da
explotación.
Proceso/instalación

Potencia eléctrica (Kw)

Machaqueo primario

365

Machaqueos secundarios e terciarios

7.325

Flotación

1.120

concentración

695

Auxiliares da instalación

1.080

Bombeo

640

Taller

400

Laboratorio

200

Oficinas

150

Comedor e Vestiarios

230

Total

12.205

O consumo de combustibles é o seguinte:
Combustible
Propano

Cantidade

Proceso/Uso

30.000 kg/ano

Desorción de carbón,
Rexeneración do Carbón
Fusión do Lingote

Gasóleo B

Maquinaria pesada
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O consumo de reactivos é o seguinte:
Denominación

Consumo (kg/ano)

Máximo almacenado (t)

Proceso

Promotor, Aero 208

150.000

20

Flotación
Flotación

Colector, PAX

52.000

20

Espumante, Aerofroh 65

117.000

20

Flotación

Cal hidratada

655.200

25

Lixiviación e destoxificación

Cianuro

546.000

50

Lixiviación e elución

Sosa cáustica

798.000

50

Elución

Ácido clorhídrico

357.000

30

Elución

Carbón activo

210.000

10

Lixiviación

Sulfato de cobre

16.650

2

Destoxificación

Metabisulfito sódico

512.400

40 (m3)

Destoxificación

Antiincrustante

21.000

3

Xeral, auga do proceso

Floculante

86.400

10

11.-Residuos mineiros.
O proxecto de explotación de Corcoesto considera a xeración de 5 tipos de residuos mineiros:
•

Residuos procedentes da rede de pistas.

•

Estériles de minas, procedentes da escavación da corta.

•

Estériles de planta, procedentes do proceso de beneficio do mineral.

•

Residuos de flotación.

•

Residuos de lixiviación.

Os volumes de residuos son os seguintes:
Residuo

Total (m3)

Actividade na que se xeran

Construción das pistas

533.900

Creación das infraestruturas

Estériles de mina

72.738.735

Arranque dos materiais perforación e
voadura

Residuos de flotación

10.606.061

Residuos de lixiviación

341.460

Tratamento de beneficio para a
obtención de produtos vendibles

Os residuos xerados na creación das pistas e os estériles da mina son empregados para o
enchido dos ocos e a creación de entulleiras que se localizan sobre os mesmos. O destino dos
estériles de planta será a balsa de lodos.
Hai que ter en conta que os residuos mineiros están constituídos pola mesma rocha que
conforma o subsolo. Os estériles de mina non sufriron máis tratamento que unha disgregación
por voadura ou machúqueo. Os estériles de flotación e lixiviación están a tamaño menor de 100
micras, pasando os segundos por un proceso de lixiviación con cianuro e posterior destrución
deste con SO2/aire.
O contido en metais pesados que teñan os estériles da mina é o contido natural que ten o
subsolo do emprazamento. Os estéril de flotación e o de lixiviación procedente de zonas
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mineralizadas, logo o seu contido é esperable que sexa maior, sen embargo no caso do estéril
de flotación o contido metálico podería ser incluso menor ó levarse os sulfuros ó concentrado
de flotación.
12.-Residuos non mineiros
Durante a explotación se xerarán os seguintes residuos catalogados como perigosos:
Código LER.

Kg/año

Baterías de chumbo

160601

100

Aceite usado

130206

10.000

Filtros de aceite

160107

250

Trapos e absorbentes

150202

200

Graxas

120112

4.500

Tubos Fluorescentes

200121

25

Equipos eléctricos e electrónicos

160213

250

Cartuchos de tóner e tinta

80317

15

Bolsas de cianuro baleiras

110301

950

Envases baleiros

150110

1.000

As indicadas corresponden á previsión en explotación, nas fases iniciais e finais se estima que
se xeraran os mesmos residuos aínda que en cantidades menores.
13.-Emisións.
Nesta explotación caracterízanse tres focos diferentes de emisións:
•

As emisións de focos fixos: proceden de captación de gases (4 celdas de electrólise) e
procesos térmicos que se realizan en equipos de pequenas dimensións (forno de
fusión, forno de rexeración de carbón e caldeira de aceite térmico para elución).
Son equipos que funciona en descontinuo, completando menos de 30 horas semanais.

•

As emisións de gases de combustión de focos móbiles se xeran nos vehículos en a
maquinaria.

•

As emisións difusas de partículas teñen a súa orixe nas operacións implicadas nos
movementos de terras (roza voadura, carga e descarga de material......) e polo tránsito
de vehículos sobre superficies non pavimentadas.

14.-Ruídos.
A explotación desenvolvera as súas actividades en horario nocturno e diúrno. As principais
actividades potencialmente xeradoras de ruídos durante a explotación son as seguintes:
1. Mina:voaduras, carga e descarga do material, circulación de maquinaria e vehículos
2. En planta: descarga dos camión sobre a moega todo-un, alimentador de placas,
machacadora, muíños, trituradora de cono.
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15.-Sistema de drenaxe e tratamento de augas.
Deseñouse un complexo sistema de drenaxe para as augas superficiais e subterráneas
xeradas na zona de explotación, e establecéronse os procedementos preciso para o seu
tratamento.
O final da explotación, o sistema de drenaxe manterase activo, deixando naturalizadas todas
as gabias, as gabias de formigón e as balsas de decantación serán desmanteladas mediante
picadura. O material resultante será cargado e transportado, xunto co obtido da demolición das
instalacións hasta un vertedoiro autorizado.
Os sistemas de drenaxe, segundo as zonas da explotación son os seguintes:
1. Ocos mineiros, os sistemas de drenaxe nas cortas mineiras se basean en dous tipos
de instalacións, con funcións diferentes pero complementarias:
a. Sondaxes Perimetráis de Depresión (SPD) cuxa misión e baixar o nivel freático
no entorno das cortas, As augas que se extraian destas sondaxes serán augas
subterráneas limpas e serán enviadas ós puntos de entrega máis próximos.
Dado que estas augas están limpas poderán ser empregadas na planta de
tratamento ou canalizadas ós veciños en substitución dos mananciais secados.
b. Bombeos dende o oco mineiro: As augas que chegan á corta, tanto por
precipitación directa como por escoamento, e que teñan estado en contacto
con zonas escavadas deberan ser conducidas a balsas de decantación e
posteriormente vertidas a distintos puntos.
2. Entulleiras.
O sistema de drenaxe das entulleiras conleva dúas redes de drenaxe, unha superficial
das gabias destinada a evacuar as augas de escoamento, e outra a dar saída ás augas
de infiltración no corpo da entulleira. Estas últimas son recollidas pola drenaxe de fondo
centralizada por unha valgada na base do depósito e deben ter saída para que reduzan
ó máximo os tempos de residencia das augas de infiltración dentro dos estériles.
Esta drenaxe de saída das augas de fondo se realizará mediante unha gabia
lonxitudinal sobre o seu borde Norte.
As augas de infiltración da entulleiras son tratadas en balsas de decantación previo a
súa vertedura ó rego Lourido.
3. Drenaxe superficial e balsas de decantación.
O dimensionamento das estruturas de drenaxe superficial tense realizado para a
situación de máxima extensión das cuncas do proxecto, que se produce na fase 3.
As estruturas previstas son as seguintes:
a. Drenaxe das augas externas: no deseño da rede de cunetas do proxecto se
teñen diferenciado dúas tipoloxías principais:
i. Tres canles Perimetráis de garda, que recolleran e drenarán as augas
procedentes das subcuncas externas, de augas limpas ou de non
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contacto con zonas escavadas. Estas augas conduciranse a puntos de
entrega.
ii. Cunetas da rede interna do proxecto : serán cunetas destinadas a
drenar pistas de acceso e transporte, as plataformas de acopios e a
explanada da planta de tratamento.
Estas canles conducirán as augas cara a vertente Norte e este da zona
do proxecto, de xeito que as augas se drenarán cara os respectivos
barrancos que conducen ó río Anllóns e o rego de Lourido.
b. Drenaxe das augas de viais e noiros anexos: o subsistema de drenaxe en viais
e os seus noiros, está constituído por toda unha rede de gabias dos accesos,
pistas e zonas de paso de vehículos.
As augas recollidas por esta rede principal de drenaxe se conducirán cara as
balsas de decantación para a súa posterior vertedura cara a dous regatos
tributarios do río Anllóns.
c.

Drenaxe da plataforma da planta de tratamento: a plataforma onde se ubica a
planta de tratamento deberá ter unha rede sinxela de drenaxe que evacúe as
augas pluviais. Deseñáronse unha gabias perimetráis que conflúen nunha
balsa de decantación.

d. Drenaxe de zonas hidrocarburadas: as augas procedentes desta zona
trataranse nun separador de hidrocarburos con decantador e filtro coalescente.
Se disporá dunha arqueta de retención á saída das zonas potencialmente
hidrocarburadas.
4. Balsas de decantación: o proxecto prevé a construción de catro balsas de decantación,
para recoller as augas das canles e gabias da explotación e posteriormente vertelas a
canles. Na fase de restauración, as balsas de decantación, unha vez naturalizadas se
converterán en lagoas para anfibios, para o que será preciso o reperfilado dos bordes.
5. Tratamento das augas sanitarias: para a depuración das augas sanitarias se instalará
un equipo composto por un decantador dixestor mas filtro biolóxico, onde se emprega n
proceso de tipo físico e biolóxico aerobio na liña de auga e de estabilización anaerobia
na liña de fango (dixestión); é unha depuración de tipo medio-alto cunha redución do
65% en DBO5 e dun 75% en sólidos en suspensión.
6. Características da auga na lagoa de restauración final: unha vez rematada a
explotación e o seu proceso de tranferencia de estériles, quedará un oco final obxecto
de restauración a modo de lagoa, xerando unha lámina de auga libre de 18.47 ha.
Estímase que o oco estará enchendo durante catro anos, unha vez finalizadas por
completo as labores.
Segundo se afirma no EIA nas augas da lagoa formada no oco mineiro de Petón de
Lobo, a concentración na situación final de As, ó igual que a de Mn sitúanse por
debaixo dos niveis de referencia para o medio receptor; no caso do Fe as
concentracións estimadas para a lagoa son 10 veces inferiores ao indicado na norma
(RD 927/1988) e no caso do Ni, prevense concentracións 100 veces inferiores ao
indicado na norma.
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16.-Medio natural.
1. Xeoloxía: a zona dividiuse en cinco sectores mineiros independentes: Cova Crea, Pozo
do Inglés, Petón do Lobo, Fonterrémula-Montefurado e Picotos-Lamprieira.
Litoloxicamente se recoñecen na zona de estudio rochas ígneas, metasedimentos,
rochas subvolacanicas e rocas filonianas.
Tectonicamente, o proxecto se enmarca dentro dunha banda de cizalla dextroxira de
direción N25ºE, a cal deforma herteroxeneamente os materiais. A mineralización está
intimamente ligada coas diferentes fases de deformación por cizalla, dando lugar a
formacións de filóns de seixo ou reemprazamentos de seixo na rocha encaixante con
arseniopirita. Os cinco sectores mineiros anteriormente enunciados corresponden a
zonas de mineralización relacionada coas bandas de cizalla de carácter dúctil e dúctil
fráxil.
2. Xeomorfoloxía: A zona caracterizase por suaves ondulacións (0-12% de pendente) e
altitudes comprendidas entre 50 e 100 metros sobre o nivel do mar.
3. Hidroxeoloxía: As características climatolóxicas, cunha media pluviométrica anual de
uns 1200 mm e as características litolóxicas con porosidade mínima determina a
escasa importancia do aproveitamento de recursos hídricos na zona.
4. Hidroloxía superficial: o Río máis importante da zona é o Anllóns que discorre ó Norte
do proxecto. Asemade, este río, nesta zona, constitúe o LIC “Río Anllóns”, do que se
separará a explotación 140 metros.
Ao Este da zona do xacemento se atopa o Rego de Portocelo e o Rego Lourido,
directamente afectado pola balsas de residuos de flotación e lixiviación: tributario do
Lourido e o rego do Batán, asemade, estes regos son tributarios do río Anllóns.
Ao Oeste do proxecto, cruzando a concesión “Ciudad del Masma”, atópase o rego da
Regueira ou Santa María, tributario do Anllóns.
5. Clima: a zona de estudio atópase nunha área cun clima predominantemente oceánico,
caracterizado pola suavidade térmica das súas temperaturas e precipitacións non
excesivamente elevadas.
6. Calidade do aire: dadas as boas condicións de dispersión atmosférica na zona, a
distancia a orixe das emisións principais e a entidade das mesmas, pode dicirse que a
calidade do aire na zona obxecto de estudio é boa.
7. Calidade sonora do medio os niveis de ruído na zoa obxecto de estudio son os propios
de áreas de agricultura tradicional, característicos dun entorno rural con reducida
actividade e con marcado carácter familiar das explotacións.
8. Vexetación: a cuberta vexetal da zona presenta os seguintes tipos de cobertura
vexetal:
a. Masas de pino galego e eucalipto nunha proporción 80/20 respectivamente.
b. Mosaicos de praderías e cultivos con pequenas rodais de frondosas ou
coníferas dispostas en sebes bordeando parcelas ou camiños, normalmente
asociados a especies arbustivas tipo Ligustrun vulgare ou o xénero rubus.
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c.

Asemade, a Dirección Xeral de Conservación da natureza indica que na zona
de estudio existen os seguintes hábitats recollidos no Anexo I da directiva
92/43/CEE:
i. 4030 Uceiras secas europeas .
ii. 91EO* bosques aluviais con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior.
iii. 9230 Carballeiras galaico portuguesas con Quercus robur e Quercus
pyrenaica.
iv. 3260 Ríos de pisos de chaira a montano con vexetación de
Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

9. Fauna: o entorno da zona de traballo se atopa ubicado na rexión Eurosiberiana galega,
no piso colino, este feito que determina en primeira instancia a composición faunística
de vertebrados que se poden atopar, aínda que é preciso considerar outros factores
como as intervencións de carácter antrópico.
En canto as especies protexidas que se poden atopar no entorno, a direción xeral de
conservación da natureza sinala a presenza das seguintes especies incluídas no
Catálogo Galego de especies Ameazadas (Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que
se regula o Catalogo galego de especies ameazadas, modificado polo Decreto
167/2011, de 4 de agosto) coa categoría que se especifica:
(E) En perigo de extinción

(V) Vulnerable

(1) Poboación aniñante

INVERTEBRADOS
Geomalacus maculosus

V

Echinus esculentus

V
PEIXES

Alosa alosa

V

Gasterosteus Gymnurus
ANFIBIOS
Chicoglossa lusitanica

V

Rana ibérica

V
AVES

Circus cynaeus

V

Circus pygargus

V

Vanellus vanellus

E (1)

Numenius arquata

E (1)

Gallinago gallinago

E (1)

Milvus milvus

E

Scolopax rusticola

V(1)
MAMIFEROS

Galemys pyrenaicus

V

Rhinolophus hipposideros

V

Rhinolophus Ferrumequinun

V

Por outra banda nas propostas técnicas de zonificación dos plans de
conservación/recuperación que se están a elaborar no Servizo de Conservación da
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Biodiversidade comprobouse que o ámbito do presente proxecto esta afectado pola
seguinte zonificación
ESPECIE

ZONIFICACIÓN

Emberiza shcoeniclus lusitánica

Área de distribución potencial

10.-Patrimonio cultural: Na consulta dos inventarios de xacementos arqueolóxico, bens
inmobles e etnográficos da Xunta de Galicia se verifica a existencia dos seguintes bens
patrimoniais catalogados na zona de estudio:
•

Capela de santa María e mina adxacente.(GA 15014048)

•

Torre de Corcoesto. (GA 15014015)

•

Castro de Corcoesto. (GA 15014016)

•

Túmulo de Pardo do Batán. (GA 15029001)

Asemade na zona existen muíños, pontellas etc.
11.-Paisaxe: o entorno máis inmediato da explotación se pode describir como rural
típico do territorio galego, cunha altitude máis ou menos uniforme que non xera
contrastes posto que non presente pendentes de importancia.
A compoñente vexetación cubre a meirande parte das superficies, interrompida
unicamente pola rede viaria, o tendido eléctrico e as edificacións representadas por
pequenos núcleos rurais
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ANEXO II
RESUMO DAS MEDIDAS PROTECTORAS CORRECTORAS E COMPENSATORIAS DO
ESTUDIO NO IMPACTO AMBIENTAL
1.-Medidas protectoras sobre a hidroloxía superfial e subterránea.
a. Executaranse os tratamento preciso de depuración a fin de garantir a non afección
ás augas superficiais do río Anllóns e ás augas subterráneas.
b. As augas de vertedura procedentes dos sistemas de decantación deberán contar
cunhas características fisicoquímicas que cumpran cos límites esixidos.
c.

As augas pluviais que incidan directamente sobre as zonas de corta do oco mineiro
serán reconducidas ao sistema de decantación, evitando a súa vertedura directa.

d. As balsas de decantación deberán limparse periodicamente a fin de manter a súa
funcionalidade.
e. A fosa séptica de recollida de augas residuais procedentes dos servizos hixénicos
do persoal da explotación deberá ser limpada periodicamente, xestionando os
lodos obtidos conforme á lexislación vixente.
f.

No caso de existir viais a media ladeira, cortando tranversalmente o paso da auga,
deberán dotarse do número abondo de drenaxes transversais que garantan o
aporte de auga de escoamento a parte baixa da ladeira.

g. Asemade, de cara a preservar a calidade dos recursos hídricos naturais se
recomenda reducir o consumo de auga na medida do posible, xa que se trata dun
recurso limitado, mediante a recirculación en circuíto pechado para a súa
reutilización empregando balsas de decantación.
h. A maquinaria empregada para o transporte deberá pasar todos os controis precisos
para evitar derrames de aceites, graxas e combustibles
i.

A plataforma da planta de tratamento terá unha gabia perimetral para recollida de
augas pluviais estará conectada a un separador de hidrocarburos.

j.

A augas de recollida do dren das entulleiras deberán ser controladas e de ser
preciso, antes da súa vertedura serán tratadas. No caso de que os controis
mostren valores anómalos ou ben a planta de tratamento teña unha demanda de
auga non cuberta polo sobrenadante da balsa de flotación, as augas recollidas no
dren poderán se bombeadas á balsa de flotación para a súa reutilización na planta
de tratamento.

k.

Realizaranse controis periódicos do vertido para verificar que efectivamente se esta
por baixo do limites de vertedura establecidos na normativa de aplicación.

l.

Non se poderán efectuar verteduras ao medio hídrico terrestre, sen a previa
autorización do órgano competente (Augas de Galicia).

m. Se reporá o servizo das fontes ou mananciais que poidan verse afectados polo
proxecto.
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n. Se colocarán drens baixo as cunetas das bermas.
2.-Medidas protectoras sobre o solo.
a. A capa de terra vexetal será retirada antes de comezar os traballos de explotación
nunha nova zoa e serán amoreados para o seu uso na restauración. Se o solo
vexetal de maior calidade acadara unha profundidade menor se terá a precaución
de amorear as diferentes calidades en dúas pilas diferentes .
b. No caso de que deban ser almacenados por un período prolongado, os solos
orgánicos deberán ser tratados cos coidados pertinentes para que non perdan as
súas características esenciais.
c.

Os solos extraídos amorearase formando regos que non deberán pasar dos 2
metros de altura. Se fora preciso se realizarán as labores culturais pertinentes para
evitar a erosión hídrica e a eólica.

d. Naquelas zoas onde se produza unha compactación dos solos por mor do paso da
maquinaria procederá escarificar o solo para dotalo de permeabilidade.
e. Tendo en conta que as instalacións da explotación se atopan na proximidade dun
“solo rústico de protección de vales e canles” a pesares de que sobre dita zona de
protección non se vaia a levar a cabo nigunha actividade durante o
desenvolvemento das obras, terase precaución de non ocupar os terreos próximos
ó río.
f.

Non se realizarán ningún tipo de afección fora dos límites previstos no proxecto e
autorizados, levando un control topográfico preciso.

g. Asemade, se recomenda co obxecto de preservar a calidade dos solos:
1) Realizar periodicamente inspeccións nos depósitos de combustible para evitar
verteduras indesexadas que poidan afectar ó solo.
2) Elixir, na medida do posible, áreas previamente degradadas antes que áreas
naturais.
3) Promover a execución de noiros coa menor pendente posible, para minimizar o
arrastre e a erosión dos materiais.
3.-Medidas protectoras sobre a calidade do aire.
•

Durante o proceso de extracción e carga se desenvolverá a explotación sen
verteduras entre bancos. Durante o transporte á planta de tratamento e cando se
considere preciso os vehículos circularán a baixa velocidade.

•

Durante o transporte adoptaranse as seguintes medidas:
1) Rego das pistas.
2) Mantemento axeitado das pistas.
3) Plantación vexetal nas áreas adxacentes ás pistas máis expostas á acción do
vento.
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4) Os camións que transporten o material serán lavados antes de acceder a vías
públicas.
•

Para elixir os lugares de acopio terase en conta o efecto do vento.

•

A maquinaria empregada deberá cumprir coa lexislación vixente en materia de
emisións de fumes e gases de vehículos a motor.

•

Os equipos de perforación estarán dotados de captadores de po.

•

Nas voaduras empregarase o retacado axeitado.

•

No caso de adquisición de maquinaria elixirase aquela máis respetuosa co medio.

•

Promoverase unha condución da maquinaria suave e a velocidade moderada.

•

Manterase a maquinaria e equipos desconectados cando non se estean a
empregar.

•

Promoverase a implantación de mellores técnicas dispoñibles para a redución do
po en suspensión como:
1) Transporte de material sobre cinta en lugar do tradicional sobre camión.
2) Evitar a posta do po en suspensión na descarga de material, ben minimizando
a altura de descarga ou ben mediante sistemas de descarga telescópica.
3) Confinamento do material transportado en cintas mediante carenado ou
capotaxe.
4) Pulverización de auga con espuma e /ou tensioactivos.
5) Sistemas de néboas secas.
6) Asfaltado de pistas cando sexa posible.

•

Outras medidas como:
1) Mantemento dunha lámina húmida na superficie das balsa de decantación para
evitar o desecado dos sólidos decantados e os posibles efectos dispersivos por
mor do vento.
2) Evitar o emprego da maquinaria se non esta en uso.

4.-Medidas correctoras sobre a calidade sonora.
•

Realizarase un mantemento preventivo da maquinaria.

•

Verificarase que a maquinaria non emita ruídos por encima do permitido pola lei, e
se realizará un mantemento periódico dos motores.

•

Na perforación empregaranse unicamente equipos de baixo nivel sónico.
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•

Se respectará estritamente o deseño de voadura previsto no proxecto de
explotación (A ou B) sobre todo en canto á carga operante máxima para manter
esta dentro dos límites non molestos.

•

O retacado terá a lonxitude mínima indicada e se realizará con materiais que teñan
boa contención dos gases da voadura para evitar os bocazos.

•

No caso de variar nalgunha ocasión o deseño de voadura tipo, debido a causas de
produción ou características físicas ou xeométricas do filón distintas as usuais, a
voadura a realizar contará co seu estudio previo de vibracións e onda aérea.

•

No caso de existir algunha queixa veciñal polas emisións de ruído ou vibracións
durante algunha fase do proxecto, se realizará unha inspección da zona e se
comprobará o axeitado funcionamento dos equipos e que nas operacións se
tiveron en conta as medidas correctoras e protectoras.

•

Os plans de traballo susceptibles de ocasionar molestias nas áreas circundantes
serán anunciados de xeito previo e sistemático.

•

Terase en conta a atenuación do son pola vexetación circundante.

5.-Medidas correctoras sobre a vexetación.
Elaborouse un proxecto de restauración que incide sobre so seguintes puntos:
•

Análises dos solos.

•

Seleción de especies autóctonas tendo en conta: hábitat, climatoloxía, morfoloxía,
edafoloxía, compatibilidade entre especies.

•

Tipo de sementeira ou plantación.

•

Abonado que se deberá empregar.

•

Maquinaria e o calendario de execución de labores.

•

Traballos de mantemento, reposición de marras e repetición das zona
hidrosementadas.

Coidarase a vexetación existente.
6.-Medidas protectoras sobre a fauna.
•

A construción dos accesos cinguirase escrupulosamente ó proxectado poñendo
especial coidado en non afectar nin a vexetación nin a fauna.

•

Limitarase a velocidade nos acesos e se instalará a sinalización apropiada.

•

Selecionaranse os apoios da liña eléctrica de subministro á mina valorando o risco
de electrocución para a avifauna.
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7.-Medidas protectoras sobre a paisaxe e a morfoloxía.
•

Os traballos de restauración executaranse de forma progresiva, en consonancia co
avance dos traballos de explotación mineira.

•

Empregaranse os produtos das escavacións para encher os ocos (mineiría de
transferencia).

•

Remodelarase a topografía alterada de xeito que se adapte o mais posible ó
natural.

•

Redondearanse os noiros en planta e en alzado de xeito que se eviten as arestas e
as superficies planas.

•

Na nova orografía evitaranse as pendentes excesivas e a formación de valgadas e
limahoyas, procuraranse transmisións suaves entre as distintas pendentes de xeito
que se reduza ó mínimo as necesidade de revestir as gabias.

•

O desvío do rego Lourido realizarase mediante unha canle naturalizada.

•

As beiras das balsas de decantación, restauradas como pequenos lagos, serán
sometidos a un reperfilado morfolóxico para a súa naturalización final.

•

Plantaranse árbores e arbustos que actúen xunto coa morfoloxía do terreo como
pantallas visuais dende as primeiras fases da explotación.

•

Distribuiranse os acopios de terra vexetal creando unha pantalla visual que diminúa
xunto cao pantalla visual da vexetación da zoa, o impacto visual.

•

Empregaranse materiais do lugar.

•

Empregaranse cores que contribúan a diminuír a contraste co medio (en xeral
mates e escuros).

•

De acordo co proxecto de restauración, as superficies iranse revexetando con
especies autóctonas (50% de frondosas caducifolias) e conforme a un sistema de
plantación adecuado para a adaptación da zoa afectada pola explotación á paisaxe
circundante.

8.-Medidas protectoras sobre o ámbito socio cultural.
•

Adecuaranse as zonas afectadas de xeito que poidan recuperar os seus usos
tradicionais.

•

Disporanse carteis indicadores de perigo.

•

No caso de que durante a fase de apertura de ocos e/ou explotación se atope
algún xacemento arqueolóxico, se deterá a explotación e se comunicará ao
organismo competente.

•

Se habilitaran novos viais a fin de repor a permeabilidade territorial afectada pola
ocupación de dous camiños rurais, Un que conecta Corcoesto coa capela de Santa
Mariña e outro que conecta a referida poboación con Laverde.
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9.-Medidas compensatorias.
No estudio se recollen as seguintes medidas compensatorias:
•

Melloras ambientais:
I. Colaboración coas administracións e financiación de campañas de limpeza e
xestión dos residuos dos vertedoiros ilegais localizado na área da explotación
mineira.
II. Acondicionamento das balsas de decantación de escoamento superficial como
humedais para o establecemento de anfibios, unha vez finalice a súa vida útil.
III. Incorporación de especies autóctonas nas plantacións das superficies a
restaurar.
IV. Realización de campañas de solta de crías de peixes en coordinacións coas
administracións locais e outras organizacións.
V. Participar ou colaborar en actuacións de mellora do estado ecolóxico do río
Anllóns.

•

Compromiso Local.
I. Contratación de empresas e persoal da zona.
II. Cesión pública dos terreos da explotación mineira, unha vez restaurados para o
seu aproveitamento agrogandeiro, forestal e lúdico.

•

Formación e investigación.
I. Realización de programas educativos para dar a coñecer a realizade mineira a
diferentes colectivos e facilitar o desenvolvemento de programas de educación.
II. Se realizarán programas e cursos de formación en colaboración coa Cámara
Mineira de Galicia, y outras institucións, para postos de traballo específicos
dentro da mina destinados a traballadores propios da empresa e desempregados
da zona de influencia.
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ANEXO III
RESUMO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS
A continuación se recollen os aspectos ambientais mas relevantes plantexados durante o
proceso de información pública:
1. Sobre o elevado contido en Arsénico (As) nos residuos xerados na mina; o
promotor aporta analíticas dos valores naturais dos solos en As que oscilan entre 26 e
4090 ppm, cunha media de 494 ppm que son mais elevados que os niveles xenéricos
de referencia para os solos industriais de Galicia.
Asemade, indica que e os niveis de arsenio do estéril serán menores que os niveis
naturais, xa que a arseniopirita asociase ós minerais a tratar na planta e non se
deposita co estéril, no recheo dos ocos.
2. En canto a lixibiabilidade do arsénico; o promotor indica que:
a. Non existen valores establecidos como referencia en residuos mineiros.
b. Os criterios de calidade para augas superficiais establécense para canles, que
é onde se teñen que cumprir, non son aplicables a verteduras, que poden ter
contidos máis altos sempre que se garanta que na canle se cumpren eses
límites.
c.

O contido en arsénico do vertido calculado (0,077 mg/l) presenta un contido
claramente inferior aos valores dalgúns dos mananciais da zona (ata 0.191
mg/l) e moi inferior ao valor das augas subterráneas profundas (0.593mg/l)
ademais de ser do mesmo orde de magnitude que o criterio de calidade para
canles.

3. Con relación ó emprego de cianuro; o promotor indica que:
a. Se ben é certo que no Anexo VIII da Directiva Marco sobre política de
augas(directiva 200/60/CE) o cianuro está considerado como un dos principais
contaminantes tamén o están outras substancias de emprego común (biocidas,
fitosanitarios etc).
b. A directiva 2008/105/CE, relativa ás normas de calidade ambiental no ámbito
da política de augas, que establece a lista de substancias prioritarias, non
inclúe ó cianuro entre elas, senón no grupo de substancias sometidas a
revisión para a súa posible inclusión na antedita lista.
c.

Na proposta da comisión europea de 31/1/2012 para modificas as Directivas
2000/60/CE (Directiva Marco) e 2008/105/CE (normas de calidade ambiental)
séguese sen considerar ao cianuro como substancia prioritaria.

En relación co uso do cianuro tamén se indica que o Comisionado Europeo para o
Medio Ambiente emitiu un comunicado en data de 23 de xuño de 2012 no indica que a
lexislación existente inclúe requisitos precisos para garantir un niveis de seguridade
adecuado nas instalacións de residuos mineiros.
Asemade, Mineira de Corcoesto, S.L. se adherirá ó Código Internacional do Manexo do
Cianuro, que Regula a Fabricación, o Transporte e o Uso do Cianuro na Produción de
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Ouro. A adhesión a este código obriga a numerosos controis e medidas preventivas
específicas, incluso no deseño das instalacións.
4. En canto o transporte do reactivos; o promotor indica que se cumprirán os requisitos
establecidos pola normativa europea, concretamente a que desenvolve o ADR.
Por outro lado, o regulamento europeo REACH obriga as empresas que fabrican e
importan substancias y preparados químicos a avaliar os riscos derivados do seu
emprego e a adoptar as medidas precisas para xestionar calquera risco identificado.
5. Non se avalía o risco sísmico; o promotor indica que no Plan de Xestión de Residuos
que forma parte do Plan de Restauración contén un apartado 8.8 Estudo Sismolóxico e
Sismoresistente no que se avalía a peligrosidade sísmica.
6. Sobre a posibilidade de encapsular a balsa de lodos de flotación; o promotor
indica que se está a valorar esa posibilidade.
7. En relacións as posibles fugas de auga na lagoa do oco final; o promotor indica
que as labores antigas están a cotas superiores á cota de inundación do lago.
8. Sobre o uso de mananciais, negando o rego ás fincas; O promotor indica que a
empresa está obrigada á reposición dos recursos hídricos estean rexistrados ou non.
9. Sobre as afeccións ás augas continentais e marítimas; o promotor indica que
baseándose no anexo de Caracterización dos Estériles de Mina e Implicacións Sobre o
Medio Hídrico Receptor se demostra que non se deteriora a calidade das augas do río
Anllóns, e non habendo afección ó río non haberá afección as augas mariñas.
10. Con relación ó réxime hídrico subterráneo; o promotor indica que o proxecto so
afectará a un 23% do total dos recursos subterráneos das cuncas onde se implanta,
pero o bombeo e devolución o medio dos caudais implica que non se afectará ó réxime
hídrico do río Anllóns.
11. Con relación sistema viario de camiños públicos; o promotor indica que os camiños
públicos serán repostos para non cortar os accesos actuais, desviando ou modificando
a súa trazada e cedidos ó concello correspondente para o seu uso e desfrute.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN “EMILITA” Nº 1221, “CIUDAD DE
LANDRÓ” Nº 1454 E “CIUDAD DEL MASMA” Nº 1445, QUE FORMAN O COÑECIDO COMO “GRUPO MINEIRO CORCOESTO”.
PROMOTOR: MINEIRA DE CORCOESTO S.L.
LOCALIZACIÓN: CONCELLOS DE CABANA DE BERGANTIÑOS, CORISTANCO E PONTECESO.
CLAVE: 2011/0159
PÁXINA 44 de 47

ANEXO IV
PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DAS AUGAS (Parámetros e frecuencia das análises)
1. Augas subterráneas.
Para as augas subterráneas se realizarán os seguintes controis analíticos.
PARÁMETRO

EMPRAZAMENTO

PERIODICIDADE

pH
Sólidos en suspensión
Potencial redox
Condutividade
Nivel freático
DQO
COT
Aceites e graxas
Amonio
Nitratos
Nitróxeno Kjedahl
Hidrocarburos aromáticos policíclicos

1.-Sondeos Perimetrais.

Sulfatos
Cloruros
Dureza total
Catións y anións maioritarios

2.-Mananciais
Considerados no control
preoperacional

Mensual

Fenois
Cianuros
As total
Especies de As *

3.-Rede perimetral de
piezómetros

Ni
Fe total
Fe disolto
Mn
Cu
Zn
Al
Cd
Hg
Pb
*por ser indicativo das condicións redox e dos procesos que controlan a súa concentración.

2. Augas superficiais.
Para as augas superficiais se realizaran os seguintes controis.
a. Fisicoquímicos e químicos:
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PARÁMETRO

EMPRAZAMENTO

PERIODICIDADE

pH
Condutividade
Temperatura
Osixeno disolto
Sólidos en suspensión
DQO
DBO
Formas de nitróxeno
Formas de fósforo
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
As total
Ni

1.-Puntos de entrega
2.-Medio receptor
Afectado polos puntos de
vertedura

mensual

Fe total
Fe disolto
Mn
Cu
Zn
Al
Cd
Hg
Pb

As medicións en continuo indicadas pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza
serán remitidas a Augas de Galicia mensualmente, que de ser preciso imporá períodos
de remisión máis curtos.
b. Controis biolóxicos.
i. A valoración do elemento biolóxico invertebrados bentónicos será realizada
co índice multimétrico desenvolto para os tipos de ríos comúns
intercalibrados da demarcación Hidrolóxica de Galicia Costa (Pardo et al.,
2007), efectuando a valoración segundo as directrices establecidas na
Orde ARM 2656/2008, do 10 de setembro, pola que se aproba a instrución
de planificación hidrolóxica (IPH). A frecuencia para este elemento
biolóxico será dúas veces no ano, nas épocas de primavera e finais do
verán ou principios de outono.
ii. A valoración do elemento fauna ictícola será realizada co índice EFI+
desenvolto
polo
consorcio
do
EFI+
(http://efiplus.boku.ac.at/summary.htm). A frecuencia para este indicador será anual.
c.

Controis hidromorfolóxicos.
Para a valoración deste elemento se terán en conta os índices establecidos na
Orde ARM 2656/2008, do 10 de setembro, pola que se aproba a instrución de
planificación hidrolóxica (IPH). A frecuencia para este indicador será anual.

3. A entrega dos informes de seguimento se realizará dentro dos dous (2) meses seguintes á
realización dos controis.
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ANEXO V
CROQUIS DA ZONA DE ACTUACIÓN
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