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D. Serafín J. González Prieto, Presidente da SGHN, en relación coa solicitude de informe sobre o proxecto

de explotación, plan de restauración e estudo de avaliaciÓn de impacto ambiental da concesión de

explotación San R afael n" 2946 (O Fino e Touro, A Coruña),

rxpóN:
1. Que a documentación recibida amosa diversas deficiencias:

a. A relación de normativa de aplicación incftle algunha lexislación derr ogada (l-,eí25 / 1988 de estradas;

RDL 2/2008 Texto refundido da lei do solo).

b. Nun mesmo documento (arquivo "E15069lS01-Memoria-EO.pdf') figuran datos contraditorios sobre

as reservas e a lei do mineral: 50.280.875 toneladas de mineral cun 0,38% de Cu segundo a Táboa 1

(pex. 23), e 102,74 Mt cunha lei me dia de 0,41% de cobre na 1iña seguinte'

c. Menkes que o arquivo "CartografÍa Ambiental.pdf" recoñece exptesamente a presencia de diversos

hábitats de conservación prioritaria ou de intetese na Unión Europea, o arquivo "Estudio de

Integración Paisaiistica.pdf' asegura polo contrario qre "sobre el terreno no se idtnüfun estos elementos,

' ya que la presión agtoforestal y minera ha bansformado los usos existentes hace años" '

d.. Carencia de cartografla e planos detallados sobre aspectos de iriterese ambiental como Perímetro de

afectación e carües de desviación dos regos do Butgo e das Pucheiras'

e. Medidas apafentemente insuficientes para minimizar as afeccións ao ciclo da auga no exterior da

mina (canle perimeEal só parcial, indefinición/ausencia de balsas de decantació& etc.).

. f. Menciona a presencia no interior da zona de actuación únicamente dunha especie exótica invasora

(Phytotacca americana\, cando existen alomenos outfas ues especies consideradas invasoras moi

p""igoru, (Acacia dealbata, Acacia melanoxylon e Cofiay'rria sp.), e non se coirtempla un plan detallado

de control e erradicación das mesmas.

2. Que na documentación recibida indlcase que:

a. os residuos mineiros se clasifican como "Residuos no inertes" (RD 975/2009 eRD777 / 2012) e que "La

condición de petigrosidad deberá analizarse mediante ensayos específcos sobre un número de muestÍas

representatiao" (arquivo "E15069lS01-Memoria-ED.pdf').

b. ,,Samples (that ha<te been submitteil for ARD testing) are inoariably chatacteriseil by eleoated.

aaetage Cd Co, Cu,Mo,Sb,Se anilzt conceflUdtions, with elenent concefibatiofls exceeiling ctustal

abtnilances by up to three orilers of magnituile". "The enoironmentally significant elements Cil, Co, Cu,

Sb, Se and Zn are knoum to be mobilised into ground and surface toaters at acid as well as nzutral pH

conditions, Thus, not all problemaüc drainage rilates to the mobilisaiion of metals and metalloids into acid

waters (ARD). Near-neutral but melalliferous drainage can be just as dificuk to manage as acidic water"

(arquivo "Anexo IlEnsayos de Laboratorio-2.pdf").

Entidade C ienÍfica sen ánimo de lucro fundada en I 973. lnscrita ño Rexistro Nacionsl de Asociarións co n' 5 84.9 I 8. Rexistrad¿ no folio I I &-s Asoci¿cións Protecloras

do Medio Ambiente (Xunta de G¿licia). N" AO/C-0OOn82 do Rexistro de Asoci¿aións Culturais Galegss. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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Pero, malia dispor aparentemente dun gran nrlmero de mostras analizadas, non se facilitan os datos de
concentración de metais e metaloides potencialmente perigosos (con concentracións ata 1000 veces
maiores que o promedió da codia terrestrei arquivo "Anexo Il_Ensayos de Laboratorio_2 .pd(), e a
correspondente clasificación de perigosidade dos tesiduos mineiros.

3 Que o proxecto mineiro conlevarla un gran impacto sobre os cursos de auga e mananciais existente na
zóna pois implicarÍa:

a. O desvío dos regos do Burgo e das Pucheiras nun treito de 984 m e de 1225 m, respectivamente, e a
supresión de 850 m do Rego da Reigada (principal afluente do Regato das Pucheiras).

b. A desaparición de ata 20 marnnciais e 5 depósitos de auga na zona de "A Reigada" que abastecen de
auga a non menos dun cento de vivendas e explotaciórs gandeiras en Aldea de Loxo, Arinteiro,
Bravos, Casas Novas, Cotiño, Goleta, Torreis de Ar¡iba e a propia tralda municipal do concello de
Touro.

c. Posibles afeccións a oukos mananciais próximos ás zonas previstas para depósitos de estériles.

Que o prox€icto suporía a desaparición de varios camiños, incluido o denominado Camiño Real entre
Loxo e Cebreiro, así como de estradas secundarias construid as araizda concentración parcelari a da zona.

Que no proceso para separar o cobre das rochas previamente moídas contémplase o emprego de diversos
comPostos químicos con disünto grao de perigosidade paraas persoas e o medio ambiente que quedarían
indefinidamente almacenados nos denominados "depósitos de estériles":

a. Monobutii eter etilenglicol (2850 t): irritante.

b. Xantato amílico potásico ( 9500 t): tóxico e irritante, pode ser nocivo para a fauna acuática.

c. Isopropil etil tiocarbamato (2475 t): irritante, alerxénico e nocivo para as persoas, sospeitoso de
causar cancro, nocivo para os organismos acuáticos con efectos a longo prazzo e non fácilmente
biodegradable.

Que o denominado " depósito de estériles temporal" (arquivo "P.R. Proyecto Touro_rev03.pdf") o, " depósito

de estériles de planta" (arquivo "815069lS01-Memoria_ED.pd{') realmente é unha balsa de lodos

Permanente, que se prevé instalar sobre unha cubeta impermeabilizada (xeomembrana PEAD de L,5

mm + xeotextil de 200 E/ m'+ capa de 3 m de espesor de material de protección) e encapsular ao final.
da súa vida útil. Dita balsa de lodos, cunha capacidade de 34 Mt (24 Mm3) e unha superficie de 125,8 ha
estaría conüda por un rnuro de 3187 m de lonxitude e ata 81 m de altura, situado a menos de 250 m das
casas máis próximas de Arinteiro e a 410 m do cerrtro deste núcleo de poboación.

Que o depósito de estériles das cortas de Arinteiro e Vieiro, cunha capacidade de 69 Mt (50 Mm3) e unha
superficie de 95,'l.ha estaría contido por un muro de 2806 m de lonxitude e 55-74 m de altura, con
prácücamente a totalidade das casas de Arinteiro a 200-300 m de distancia. :'

Que os depósitos de estériles indicados nos puntos 6 e7, ademais de enormes cantidades de material'
potencialmente xenerador de drenaxe ácido de mina, conterían os restos non degradados dos compostos
químicos empregados para u r.purución clo cobre indicados no punto 5.

Que, no mellor dos casos, os depósitos de estériles indicados nos puntos 6 e7 terían un enorme impacto
visual e paisaxístico para os veciños de Arinteiro, aldea que quedaría encaixonada nun triángulo cas.e

equilátero no que dous dos lados serían depósitos de estériles de mina de ata 81 m de altura. Os
promotores do proxecto terán que coRvencer aos veciños de qLte "a percepción positiaa do espectador sobre

apaisaxe" aumentará facéndolle caso ao seu "Estudio Integración Paisajística.pdf ',quu,imaxinaüvamente,
entre os impactos sobre a paisaxe considera o emprego.

Entidade Cientlfica sen án¡mo de lucro fundada en I 973. tnscrita no Rexistro Nqciona¡ de Asociacións co o. 5 84.9 I 8. Rexistrada no fol¡o I I das Asociacións protectoras

do Med;o Ambiente (xunta de Galicia). N'Ao/c400/382 do Rexistro de Asociacións Culturais cálega§. Membro do Consello Calego de Medio Ambiente.
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10. Que nas balsas ou depósitos de estériles indicados nos puntos 6 e 7, existe o risco de rotura dos diques

de contenciór¡ con consecuencias potencialmente moi graves, como se indica no arquivo "Estudio de

Riesgo de Instalaciones.pdf" :

a. Segundo as gulas de Clasificación de Presas (Asociación de Presas de Canadá, 2013) a consécuencia

,de 
falla do muro principal é "Moi Alta" pois podería provocar:

- unha cifra de mortos de 10-100 persoas entre a poboación residente,

- perda significaüva ou deterioro do h¡ábitat crítico de peixes ou üda silvestre, sendo posible pero

. pouco prácüca a restauración ou compensación en especie,

- granrles perdas económicas que afectan á inftaeskutura ou servicios imPortantes, Por exemplo,

estradas, instalacións industriais ou instalacióru de almacenamento de sustancias perigosas.

b. Segundo as guías para a clasificación de muros da Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD)

(2010), o factor de risco do muro de Presa é "alto" Pola súa capacidade (1-120 Mm), "extremo" pola

sha altura (> 45m), "moderado" polos requerimentos de evacuación (1-100 persoas) e "extremo" polo

dano potencial augas abaixo.

Para os habitantes de Arinteiro a 'apelación á esperanza'feita no arquivo "Estudio de Riesgo de

Instalaciones.pdf" seguramente non será moi tranquilizadon: "§q3§pry:que los procedimientos de

monitoreo y evacuación, así como la capacitación del personal, permitirían ?roteger tafito a las poblaciones

como al personal ile la planta m caso d.e falla ite lo§ ,t uÍos. Por otru parte, no se espera una falla úpiila
en los.muros, sino más bien que cualquier falla entregue aaisos que permitan la reacción del personal."

11. Que, ademais do risco para a vida e a seguridade das persoas e os seus bens, a ¡otura dos diques de

contención constitúe unha ameaza non axeitadaúrente avaliada para o río Ulla, situado a menos de 4 km.

e aos ecosistemas acuáticos sitos augas abaixo, nomeadamente a Rla de Arousa e o Humidal Ramsar de

impottancia internacional Complexo Intermareal Umia-Grove-Carreirón, de enorme imPortancia

económica e ambiental.

12. Que o EIA non avalla axeitadamente os custes humanos, sanitarios, económicos e ecolóxicos do peor

accidente posible: a rotura das balsas mineiras con vertido ata o sistema fluvial Ulla-Deza (e á Ría de

Arousa onde desemboca) da cantidade máxima de residuos mineiros e produtos qulmicos que conteñan'

13. Que no documento "E15069IS06-Anexo IV. Proyecto de voladura tipo-ED.pdf indícase que:

a. Se realizarán anualmente 694 voaduras tipo A, con 9255 kg dé explosivos para arrancar 25000 m3 de

rocha cada unha.

b. Se realizarán anualmente 1380 voaduras tipo B, co n76322kg de explosivos para arrancar 50000 m3

de rocha cada unha.

c. Un 407o da enerxía do explosivo se gasta na xeneración de movementos sísmicos no terreo.

Pero non se menciona que a menos de 1 km da contorna da explotación mineira existe unha vintena de

núcleos de poboación, unha gardería, unha residencia da Grceira idade, unha piscina municipal, unha
' 

área recreativai o Centro de Interpretación do Río Ulla e o Cenko de Protección Civil, que en maior ou

menor medida sufrirán as vibracións de 6 voaduras diarias, e tampouco os posibles efectos dos micro-

terremotos sobre a estabilidade dos diques das balsas de estériles.

14. Que no EIA non se avaliaron os posibles efectos do proxecto sobre dúas especies arneazadas (Matgaitifera

margaritifera e Galemyspyrenaicus)que manteñen poboacións tan importantes na ZEC Sistema fluvial Ulla-

Deza (sita a 3,7 km) como para que foran obxecto do proxecto LIFE MARGAL-U1Ia (ao que precisamente

Entidade Cienrlfica sen ánimode lucro fundada en 1973. lnscrita no Rexistro NacionaldeAsociaciónscon'St+.SlS. nex¡trada no folio I I das Asociacións Prot€cloras

do Medio Ambiente (Xunta de calicia). N'AO/C-0OO/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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deron nome: MARgaritifera-GAlemys) desenvolvido pola Xunta de Galicia con cofinanciación da Unión
Europea.

15. Que non sería aceptable a afección do proxecto aos hábitats de conservación pdoritaria na Unión Europea
existentes no seu ámbito de actuación: 4020 Uceiras húmidas atl¡ánticas de zona temperada co¡ Eica
ciliaris e Erica tetralix e 97E0 Bosques aluviais de Alnus gluünosa e Fruxinus excelsioi.

16. Que segundo o documento "Informe Arqueológico.pdf' sobre o castro de Copa (GA-15085002):

a. "Duran[e lu trabajos de explotación de lamina, rcalizados entre l9T4 y l9SS, ... el castro no fue alcanzado por
los trabajos de excat¡ación ... no es cierto que se uiese afectado por "gatias" (zanjas) de la mina... estas

circunstancias dieron como rcsultado la conseroación del yacimiento; lamuralla que defne el rccinto se mantiene

en pie y su inteior no fue alterudo por ninguna acüuidad. Tan sólo insisür en el enteffl.miento parcial ile

algunos sectores de la muralla."

b. " Apartir del año 2000 comienza un proceso de regeneraciónmedioambiental con la aplicación fu " tecnosoles"...

se reforestó la zona perimetral exterior que rodea la mina ... con medios mecánicos que remooieron todo el tereno
y practiuron los surcos para ordenar laplantación. Con esta acciónlos restos del castto comienzan a atenuarce."

c. " Entre los años 20L0 y 201-4 se produce la mrta de dicha plantación y se procedt a otra nueaa ... Estos tuabajos

suponen la ilesaparición defnitiaa ilz 106 restos superfciales ilel castro y la total remoción de los niz:eles

estratigráfcos de su interior."

17. Que, tras sobrevivir a 15 anos de explotación mineira a ceo aberto, os traballos de "rexeneración

medioambiental" (nunha zona NON afectada pola explotación mineira) que provocaron a destrución do
castro de Copa foron seruiblemente coetáneos con:

a. Un forte incremento do prezo intemacional do cobre a partires de 2002 tras 8 anos de descensos ou
estabilidade.

b. A solicitude (22-12-2010) e aprobación (18-10-2011) da demasía da Concesión de Explotación San

Rafael n" 2946 a Explotaciones Gallegas S.L.

c. A realización de novos sondeos na mina de Touro entre o 09-01-2012 e o 03-09-2012 pola empresa

LUNDIN (arquivo "E15069IS01-Memoria_ED.pd$.

d. A obtención e/ou elaboración dunha boa parte da documentación técnica xeolóxico-mineira na que

se basea a " Actualización del proyecto de explotación aigente dt cobre de Touro" que agora pretende

sepultar os restos do casual(?) e accidentalmente(?) desaparecido castro de Copa baixo unha
escombreira.

18. Que o "Esfudio Impacto Económico.pdf" é moi pouco rigoroso ao asegurar que o proxecto creará 500

postos de traballo directos (e 1064 indirectos) durante o primeiro ano, sobreestimando nun 20% os

. empregos directos reais, que serlan 418 empregos na Fase 1 segundo o documento
"E1 5069IS01-Memoria-ED.pdf".

19. Que o "Estudio Impacto Económico.pdf" amosa graves deficiencias no apartado demográfico:

a. Salienta o declive poboacional dende 1981 a 2014 en Galicia e especialmente os concellos do interior,
cunha taxa da va riación do -?5,7 % para a comarca d e Arzúa (-34,60A no concello de Tou to; -22,3% no
de O Pino) e presenta a reapertura da mina de cobre como a oportunidade de reverter a situacióry
tómando coma exemplo o Concejo de Belmonte (Asturias). Pero:

- Nos 20 anos do periodo 1970-91, que inchle o de funcionamento previo da mina a ceo abefio (7972-

, 86), a perda de poboación foi sensiblemente máis forte (-29,8% para a comarca de Atzla, -22,8'/"

Enlidade C ientifica sen ánimo dL lucro fundada en I 973 . lnscrita no Rexistro Nacronal de Asociacións co no 5 t4.9 I L Rexistrada no fol io I I das Asociacións Protectorss

do Medio Ambiente (Xurta de Calicia). N'AO/C-000/382 do Rex¡stro de Asociacións Cultumis Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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para o concello de O Pino e -2{5 o/o pata o de Touro), que nos seguintes 20 anos (1991-2011) coa
mina xa parada (-14,6% para a comarca de Arzúa, -70,2'A para O Prno e -18,8% para Touro).

- O Concejo de Belmonte de Miranda, cunha mina de ouro a ceo aberto (periodos 1996-2008 e 2012- 
actualidade), perdeu un 39,4% da srla poboación en 20 anos, unha taxa de variación rnáis negaüva
que os Concejos limltrofes (Grado -9,5%; Ttneo -27,5%; Somiedo -21,4%;Teverga -26,6%;Salas -
29,1,%), d,os cales precisamente o rlltimo deles - que ten outra mina en funcionamento, é o que
amosa o segundo peor comportamento demográfico.

Polo tanto, á vista da propia experientia pasada e de experiencias actuais similares nunha contorna
semellante, a afumación realizada no estudio do proxecto mineiro como iniciativa capaz de frear ou
reverte¡ o problema demográfico NON é certa.

b. Amoisa e compara os datos de nacementos, mortes e saldo vegetativo para a comarca e para os dous
concellos en número absoluto de persoas, sen relativizalos ao total poboacional da área considerada
(as taxas de natalidade e mortalidade xeralmente exprésanse por cada 1000 habitantes), pero non se

compara en ningún momento cos datos provincias e galegos. Deste xeito, o saldo vexetativo negativo
semella un comportamento exclusivo desta zona, cando a realidade non é así, pois a evolución destes
concellos inscríbese perfectamente na tendencia seguida polo resto de Galicia nos últimos 40 anos.
NON é, pois, unha "debilidade específica" dos concellos de Touro e O Pino.

20. Que o "Estudio Impacto Económico.pdf' emprega datos de emprego e tecido empresarial
desactualizados, non comparables e/ou equivocados que o levan a conclusións erróneas na actualidade:

a. Os datos de paro, afiliacións á Seguridade Social e EPA son de mediados de 2015, cando os datos do
3o trimestre de 2017 amosan porcentaxes de paro un 26-28Y, inferiorcs e cifras de persoas ocupadas
un 5,8% superiores.

b. A EPA só da datos desagregados para os concellos das sete grandes cidades galegas, polo que para
os concellos do ámbito da mina o estudio recorre aos rexistros de parados, pero estes rexistros non
son comparables coa EPA ao facerse con diferente metodoloxla. A realidade é que nos últimos dous
anos a evolución do paro foi moito mellor na comarca (-31,8 % ) e os concellos (-27 ,5% pata O Pino; -
30,3% para Touro) que no resto da provincia da Coruña e de Galicla (-78'A).

c. Para o tecido empresarial emprega datos de 2013 e, ademais, incompletos como se pode comprobar
consultando a páxina do IGE de onde foi extraída a información, que se coúesponde co dato do
Directorio de empresas e unidádes locais que non incltle ao sector primario nin a Administración
pltblica, polo que faltan prácticamente a metade das empresas (993 de 2031) ao non incluir as

explotacións agrlcolas, gandeiras e forestais. Os datos máis actuais dispoñibles (2015) e completos
amosan que o sector primario ten un peso case tres veces maior na comarca de Arzúa que no iorixunto

. de Galicia (48,5oA e 77,6'/. das empresas, respectivamente), mentres que o sector servizos é moito
menos iinportante que na comarca d e Arzúa (37,7Yo na comarca e 63,4% en Galicia).

21. Que con respecto ao sector primario o "Estudio Impacto Económico.pdf"emprega novamente datos:

, a. Desactualizados: afiliados á Seguridade Social ata setembro 2015 cando esüá dispoñible a información
para setembro de 2017.

b. Non comparables:

- Censo agrario de 1999 e 2üD, obtidos eon metodoloxla diferente pois, como infoffia claramente
a páxina do IGE ao facer a consulta, a poboación investigada non foi a mesma: "A poboación

, iwsestigada no Censo Agraio 2009 difire notablemente da inaesügada en 1.999, debido a que en 2009

Entidade Cienffica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Insciit¿ no Rexistro Nacional de Asociacións co ¡' 5 84.91 8. Rexistrada no folio 1 I das Asociacións Protectoms
do Medio Ambiente (xunta de Galicia). No Ao/C{00/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Calegi¡s. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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restinxiuse o colectiao de explotacións iwestigadas, limitándose á normatiaa europea (EIJROSTAT),
mentres que en 1999 iruesügáronv todas as explotacións con polo menos 0,L ha de superfcie total."

' - O tamaño medio da superficie das explotacións compárase co promedio da UE en lugar de coa media
provincial ou galega (respecto ás cales é igual ou superior).

c. Incompletos: para a evolución do gando uülízase só o gando vacún, pero o xusto é analizar tódolos
bóvidos (vacas, ovellas, cabras, búfalas...), para coller tódalas explotacións gandeiras da zona.

Fronte as 'presuntas eonclusións' do "Estudio Impacto Económico.pdf", a realidade é moi diferente
pois todos os indicadores salientan a importancia e vitalidade do sector primario no ámbito da mina
proxectada:

- A porcentaxe de afiliados á Seguridade Social no sector da agricultura e ganderÍa triplica ao dato
galego.

- O peso do sector d.a agricultura e pesca (19,6% na comarca de Arzrla, 15% en O Pino g 17% en Touro)

, case triplica as valores da p¡ovincia da Coruña (5,6%) e de Galicia (6,2%).

- A porcentaxe adicada a "cultivo e prado" no conxunto de Galicra (23,7%) e da provincia da Coruña
(26,5%) é ben inferior ás cifras no ámbito da mina proxectada (40,4% na comarca de Atz:úa,37,7Yo
para O Pino e 33,2'A paraTottro), segundo o Anuario de estatísüca da Consellerla do Medio Rural

. publicado na web do IGE. Ademais, esta porcentaxe non decaeu nos 10 úlümos anos con datos
dispoñibles (2006 a 2015), é dicir, non se están a abandonar terras de culüvo e prado como sucede
noutras zonas.

- A redución de gando vacrln é,da mesma magnitude que no resto de Galicia e, máis que unha
diminución da cabana gandeira total, o que houbo é unha subsütución por outros bóvidos e por
explotacións de porcino.

22. Que para os datos de renda o "Estudio Impacto Económico.pdf' emprega o PIB e o PIB per-cápita
complementados co "ingreso medio por fogar" obtido da Enquisa de condicións de vida (actualmente
denominada Enquisa estrututal a fogares) que elabora o IGE. Pero dito estudio tomou a comarca de

, Arzfra como pertencente á Area de Santiago (que comprende as comarcas da Barcala, O Sar e Santiago)
cando nesta enquisa a comarca de Ar¿úa, xunto coas de Ordes e Teúa de Melide, inclúese na Area da
Coruña guroriental , polo que a análise que se fai é totalmente enónea. A realidade é que nos dous
últimos anos con daÍos dispoñibles (2014 e 2105) o ingreso medio por fogar na r{rea da Coruña

. suro¡iental (2027 el é case idéntica ao promedio provincial (2ffi6 €).

Por todo o anterior,

SOLICITA: ' n'': 
'

1 . Que se rexeite o Estudio de Impacto Ambiental do proxecto e se esixa a elaboración dun novo que inclfia:

a. Os datos de concentración de metais e metaloides potencialmente perigosos e a corespondente
clasificación de perigosidade dos residuos mineiros

b. Unha simulación dos efectos humanos, sanitarios, económicos e ecolóxicos do pior accidente posible
indicado nos puntos 11 e 12 do exponendo anterior. Dita simulación é imprescindible á vista dos
precedentes noutros casos de minerla metálica a ceo aberto, por exemplo a rotura da balsa mineira
en Aznalcollar.
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c. Unha análise seria e rigorosa do impacto do proxecto mineiro sobre:

- A poboación e o tecido produtivo.

- -O recurso auga, en cantidade e calidade,'incluindo o abastecemento de auga aos núcleos de

poboación e ás explotacións agrlcolas e gandeiras.

. - A paisaxe, nomeadamente cunha axeitada simulación do impacto visual dos depósitos de estériles

sobre a poboación do núcleo de Arinteiro.

- As especies ameazadas (vulnerables ou en perigo de extinción) que se poderían ver afectadas,

nomeadamente Margariüfera margaitileru e Galemys pyrenaica.

- Os espazos naturais protexidos: ZEC Sistema fluvial Ulla-Deza e Humidal Ramsar Complexo

intermareal Umia-Grove.Carreirón.

2. Que se esixa á empresa a contratación dun seguro de responsabilidade civil, nunha compañla de seguros

radicada na Unión Europea e suxeita á lexislación da UE, para facer fronte a todos os danos preüsibles

de acordo coa simulación do pior accidente posible, na liña do establecido pola Direcüv a 2O0A/35/CE

e al*i estatal26 /2007 sobre responsabilidade medioambiental en relación coa prevención e reparación

de danos medioambientais.

3. Que, ao non concoltet no proxecto ningunha das consideracións establecidas no Artigo 6 da DC

92/ 45 /.CEE e no Artigo 45.6 da Ley 42/ 2007 do PatJimonio Natural e a Biodiversidade, non se autorice

a afección sobre:

a. Hábitats de conservación prioritaria na UE (DC 92 / 43 / CEE) .

b. Especies incluidas nos catálogos estatal e autonómico de especies ameazad'as.

4. Que se realice unha intervención arqueolóxica previa, exhaustiva, independente e supervisada pola

Consellería de Cultura na zona do tasEo de Copa e tamén no resto da superficie que afectaria o Proxecto.

5. Que se esixa a instalación dunha rede automática de monitoreo de calidade ambiental das augas que

salgan da mina, con acce.so libre entempo real na web de Augas de.Galicia.

3 de novembro de 2017
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