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Sra. Directora Xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda
Xunta de Galicia
D. Serafín J. González Prieto, en nome e representación da SGHN na súa cualidade de Presidente da
asociación, en relación co “Documento respuesta al informe de la Sociedade Galega de Historia Natural”
presentado por la empresa promotora de la “Actualización del proyecto de explotación, plan de restauración y
estudio de impacto ambiental de la concesión de explotación San Rafael nº 2946, A Coruña”,
EXPÓN:
1) Que na súa resposta a empresa pretende demostrar que no ámbito do proxecto non existe o hábitat
prioritario 4020, malia a presencia da súa especie definitoria Erica ciliaris, alegando que “pues a pesar de
la intensa pluviosidad no hay encharcamiento (carácter acuico) y, si este falta, no pueden desarrollarse las
condiciones que facilitan la formación del hábitat 4020... En toda la zona indicada, los medios son aeróbicos, no
hay encharcamiento y los brezales son claramente del tipo de los brezales secos europeos”. Pero tanto esta
afirmación como o suposto apoio oficial á mesma “de acuerdo a las directrices del Ministerio acordadas en
la revisión de los hábitats efectuada entre el 2006 y el 2009, el hábitat debe ser identificado por las características
permanentes como un hábitat 4030, de brezales secos europeos y no por un hábitat 4020*” NON SON
CORRECTAS, pois na documentación oficial sobre o hábitat (Ojea, 2009) indícase textual e
reiteradamente que son formacións arbustivas higrófilas desarrolladas sobre solos oligotróficos
HÚMIDOS OU ENCHARCADOS e o único problema de identificación que se indica refírese ás
especies de flora e non ás características dos solos. Polo tanto, oficialmente establécese a existencia do
hábitat 4020 pola presencia de Erica ciliaris tanto en solos húmidos e aeróbicos, como enchoupados e
anaeróbicos. E de acordo coa Directiva 92/43/CEE a destrución dun hábitat prioritario só poderá ser
admisible en caso de proxectos de interese público de primeiro orden, o cal non é o caso deste
proxecto mineiro.
Ojea, F. (2009). 4020 Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. En: Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).

2) Que despois de negar a “Carencia de cartografía e planos detallados sobre o perímetro de afectación e canles de
desviación dos Rego do Burgo e das Pucheiras” sinalada por SGHN no seu informe, os redactores da
resposta acaban recoñecendo explicitamente que tales planos non existen nin siquera agora:
“No obstante, y según se indica en la Parte IV del Estudio de Impacto Ambiental: “Se llevará a cabo un
proyecto de detalle para la ejecución de estos desvíos, para ello se tendrán en cuenta las medidas descritas
en este documento, así como las prescripciones que la autoridad competente y la Declaración de Impacto
Ambiental determinen”. Dicho Proyecto de detalle contará con todos los planos de detalle de los tramos de
desvío y las características de los mismos, para su aprobación por el órgano sectorial”.
3) Que si Atalaya Mining/Cobre San Rafael/Golder Associates analizaron 72 mostras dos estériles de
mina mediante ensaios de conteo ácido base (ABA), que permitiron avaliar nun 50% a cantidade de
estériles “potencialmente generador de ácido (PAG) y con alta capacidad de movilización de metales”, porqué
para a caracterización dos estériles de planta só se analizou unha mostra (“la muestra
APT20171218", arquivo “3_Caracterizacion colas (estériles) de flotacion.pdf”). Esta cuestión é da máxima
importancia pois nesa única mostra:
a) O nivel de sulfuros (7,14%) excede amplísimamente o límite do 1% para ser considerada inerte.
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións
Protectoras do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio
Ambiente.
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b) O único metal ou metaloide que excede os niveis xenéricos de referencia para Galicia é o cobre.
c) Realizase un suposto “estudio ecotoxicolóxico” no que únicamente se realiza un ensaio de
crecimento dun único microorganismo sobre o lixiviado obtido desa única mostra. Para rematar a
absoluta falta de representatividade e credibilidade dese estudio no que se "conclúe" que os
estériles de planta non son ecotóxicos, o microorganismo elexido é ... MARIÑO. Onde están as
análises de ecotoxicidade sobre os organismos dos solos (comunidades microbianas, micro e
mesofauna, ...), a flora e fauna terrestre e fluvial da zona de afectación da mina??
d) Malia non facerse un ensaio de degradabilidade, sinálase que “podría decirse que la probabilidad de
que estas partículas de reducido tamaño se degraden es baja”. Esta afirmación é sorprendente pois a
degradabilidade aumenta xeralmente ao diminuir o tamaño das partículas pois aumenta a súa
superficie específica.
e) Os datos facilitados non foron corrixidos polos factores de recuperación e tampouco se facilitan
éstes, polo que non se poden calcular as concentracións corrixidas para os metais e metaloides.
4) Que, en contraste cos datos da mostra APT20171218 recollidos no arquivo “3_Caracterizacion colas
(estériles) de flotacion.pdf”, a información coas análises de 1.026 mostras contida no arquivo
“4_Contenido en As, Ni, Cd y Pb del yacimiento de cobre de Touro y de su roca de caja (Galicia).pdf” indica
que, se ben os promedios están dentro dos niveis de referencia para Galicia (NGR-Galicia), un número
(non especificado) de mostras das zonas mineralizadas (é dicir, das que logo se orixinarían os estériles
de flotación) amosa contidos dalgúns elementos que exceden claramente os NGR-Galicia:
a) Arsénico: ata 139 mg/kg (NGR-Galicia= 50 mg/kg).
b) Níquel: ata 654 mg/kg (NGR-Galicia= 200 mg/kg).
c) Cadmio: 55,8 mg/kg (NGR-Galicia= 20 mg/kg).
Xa que logo, cabería esperar que unha parte dos estériles de flotación conteñan concentracións de
arsénico, níquel e cadmio entre dúas e tres veces superiores aos límites establecidos polos NGRGalicia.
5) Que malia o asegurado pola empresa tanto na documentación inicial como na resposta a SGHN, os
produtos empregados na separación do cobre por flotación NON se poden considerar como inocuos.
SGHN reitera o indicado no seu primeiro informe en base ás fichas de seguridade química de ditos
produtos, que se adxuntan. En canto ao “argumento” adicional da empresa de que os estériles de
planta non son ecotóxicos, véxase o indicado anteriormente no punto 4.c.
6) Que o documento “7_Evaluación de la seguridad de la presa de esteriles del proyecto Touro.Leandro R.
Alejano Monge.pdf” aportado pola empresa na resposta como “un estudio ... para evaluar la seguridad de
las presas de estériles del proyecto” NON é realmente un estudio NIN avalía en base a novos cálculos ou
modelos a seguridade das presas, senon que se limita a unha revisión da documentación inicial da
empresa.
7) Que, ao contrario que noutros estudos semellantes, nos 229 planos do “análisis riguroso de la incidencia
visual del Proyecto sobre todos los puntos de observación incluidos en un umbral de nitidez de 3500 metros” do
“Estudio de Impacto de Integración Paisajística (EIIP) del Proyecto Touro” NON hai nin unha soa
simulación do impacto paisaxístico do proxecto visto dende a superficie do terreo, que é onde están
situados os núcleos de poboación e onde vive a xente, alomenos a que ten os pes sobre a terra. Polo
tanto, SGHN reitera que o EIIP elaborado pola empresa NON amosa o enorme impacto visual e
paisaxístico que terían os depósitos de estériles para os veciños de Arinteiro.
8) Que no arquivo “9_Análisis de riesgos medioambientales-ARM.pdf”, aportado pola empresa na súa
resposta, indícase textualmente que “No es objeto del presente ARM dar respuesta a los requerimientos de la
Ley 26/2007 y de su desarrollo normativo: determinar el escenario de referencia y cálculo de la garantía
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
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financiera de la actividad... Por ello, este ARM se realiza sin determinar el índice de daño ambiental (IDM)1 de
los escenarios accidentales, y sin utilizar el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA) para
monetizar el escenario de referencia”. Polo tanto, SGHN reitera que o EIA non avalía os costes humáns,
sanitarios, económicos e ecolóxicos do peor accidente posible: a rotura das balsas mineiras con
verquido ata o sistema fluvial Ulla-Deza. Ademais, no devandito arquivo “9_Análisis de riesgos
medioambientales-ARM.pdf” as probabilidades de ocurrencia de infiltracións da balsa, rotura da balsa e
fallos no sistema de drenaxe están tomados dunha tese doctoral sobre vertedoiros controlados de
residuos urbáns e asimilables, sen que se xustifique a súa idoneidade para unha balsa de residuos
mineiros.
9) Que, afortunadamente, Margaritifera margaritifera e Galemys pyrenaica non teñan sido eliminados do
sistema Ulla-Deza polas actuacións mineiras pasadas, NON implica que o tamaño e viabilidade das
súas poboacións non foran afectados pola actividade mineira. Ao respecto convén salientar que están
documentados os efectos negativos persistentes da antiga mina de Touro sobre o crecemento dos
salmóns e a densidade das súas poboacións no Ulla (Morán et al. 2018).
Morán, P., Cal, L. Cobelo-García, A., Almécija, C., Caballero, P., García de Leaniz, C. 2018. Historical legacies of
river pollution reconstructed from fish scales. Environmental Pollution 234, 253-259.

10) Que a resposta da empresa NON aclara en absoluto as circunstancias en que foi total ou parcialmente
destruido o Castro da Copa nunha data comprendida entre o peche da antiga mina e a presentación
do novo proxecto mineiro. Fose casual ou deliberada para evitar atrancos ao novo proxecto mineiro
(que pretende xustamente a instalación dunha mega-escombreira nesa zona), a destrución do Castro
da Copa é un posible delito contra o patrimonio cultural que debería clarexarse para depurar as
responsabilidades legais.
11) Que as seguintes alegacións de SGHN ao “Estudio socio-económico del entorno del proyecto de
Touro. Dic. 2015” NON foron respostadas pola empresa, polo cal cabe deducir que as admitiu como
correctas:
a) As taxas de natalidade, mortalidade e crecemento vexetativo dos dous concellos e da comarca de
Arzúa presentadas na forma habitual en demografía (nº de sucesos/1000 hab) amosan que a súa
tendencia nestes 40 anos é moi similar á galega, non hai unha “debilidade específica” destes
territorios. Como no resto de Galicia, na zona de estudo o axuste na natalidade prodúcese xa
dende nos anos 80 como consecuencia do fin do “baby-boom” dos anos 1960-70, non como
consecuencia de que peche a anterior explotación en 1986.
a) Para analizar o tecido empresarial da comarca usáronse datos de 2013 sen incluír o sector
primario nin a Administración Pública (1041 empresas en 2013). Esto supón deixar a metade
das empresas fóra da análise ao non incluír tódalas explotacións agrícolas, gandeiras e
forestais. Asimesmo o sector con maior peso entre as empresas da zona é o primario, non a
construción como se afirmaba. Aparte d e q u e no momento de presentación do proxecto xa
estaban dispoñibles os datos de 2014 e 2015 (2026 e 2031 empresas respectivamente).
b) A porcentaxe de afiliación á Seguridade Social no sector primario na comarca de Arzúa
triplica o dato a nivel galego (IGE- Afiliacións á Seguridade Social).
c) O tamaño medio da superficie das explotacións da comarca é igual ou superior á galega.
d) Non hai practicamente diminución no número de efectivos bovinos nas explotacións da zona
nos últimos 12 anos, diminúe o número de explotacións posto que se fan máis grandes. Os
datos publicados recentemente polo IGE para anos posteriores confirman esta tendencia (IGEConsellería de Medio Rural).
e) O gando porcino en explotacións industriais aumentou exponencialmente nos últimos doce anos
no concello de O Pino (IGE-Consellería de Medio Rural).
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
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f) A superficie adicada a “cultivo e prado” na comarca de Arzúa é moi superior ao dato galego e
provincial e ademais non diminúe nos últimos 12 anos (IGE-Consellería de Medio Rural).
g) Para medir o ingreso medio monetario por fogar a partir da Enquisa estrutural a fogares, a
comarca de Arzúa oficialmente NON se encadra na área de Santiago de Compostela (como
afirmaba erroneamente o proxecto) senón na de “A Coruña Suroriental” que no ano natural 2015
p r e s e n t a b a un ingreso neto medio mensual de 2027 euros, moi similar ao dato provincial
(2036 €) e superior ao galego (1930 €).
12) Que, máis aló de estendela ao período 1981-2017 (antes 1981-2014) a análise demográfica é case a
mesma que no documento inicial sobre as variacións poboacionais a nivel galego, provincial,
comarcal e municipal, para afirmar na páxina 16 que: “la conclusión de esta actualización de los
datos demográficos no solo no contradice el dictamen del Informe Socioeconómico del 2015, sino que
confirma que la sangría demográfica continúa, pese a la mejoría que ha experimentado la economía. En estas
condiciones, si no se produce alguna actuación capaz de alterar este escenario, el horizonte demográfico que
tiene por delante la comarca de Arzúa supone un serio obstáculo para cualquier proceso sostenible de
crecimiento de la zona.”
Certamente hai un problema demográfico a nivel de concello e comarca no ámbito do proxecto
mineiro, pero a análise que fai a empresa é incompleta, errónea e interesadamente sesgada. Como
xa indicou SGHN nas súas primeiras alegacións ao proxecto, para avaliar o impacto demográfico
real dun proxecto mineiro destas características o correcto é considerar a variación de poboación en
dous períodos de tempo homoxéneos “con mina” e “sen mina”. Posto que a antiga mina de
Riotinto nos concellos de Touro e O Pino estivo en funcionamento de 1972 a 1986 e paralizouse
completamente en 1988, o lóxico é considerar os datos dispoñibles de poboación máis próximos, é
dicir, os de 1970 e 1991, e un intervalo semellante posterior, é dicir, de 1991 a 2011. C o m o a m o s a n
os datos oficiais da seguinte táboa, a perda de poboación na comarca e nos
concellos no período 1970-91 no que estivo en funcionamento a mina foi máis
f o r t e ( -29,8% na comarca, -22,8% no Pino e -24,5% en Touro), que no período 1991-2011 coa
mina parada (-14,6% na comarca, -10,2% no Pino e -18,8% en Touro).

Xa que logo, non cabe agardar que a reapertura da mina de cobre teña un efecto positivo na
demografía, como prometen tanto o novo informe socioeconómico como o presentado inicialmente
no proxecto, realizado por Aureliano García Suárez-Llanos1 que tamén é autor dun documento
publicado pola Cámara Mineira ( http://camaraminera.org/ uploads/COMG/actividades_
eventos/JornadaRefexion2013/Garcia_ GonzalezLlanos.pdf) no que asegura:
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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“La experiencia de la mina de El Valle-Boinás (Belmonte de Miranda) permite contrastar las hipótesis de
que la explotación del yacimiento minero detiene la sangría demográfica e incluso permite recuperar
población por el efecto de los inmigrantes que acuden. Por primera vez desde el año 1940 el
municipio de Belmonte registra un crecimiento de 22 habitantes en el último año. Un dato esperanzador
en un municipio con una población de 1.800 habitantes y que llegó a tener más de 8.000 en el año
1900. El freno a la sangría demográfica se aprecia también en el conjunto de la zona.”
Pero ese suposto “dato esperanzador” dun “crecimiento de 22 habitantes” que “incluso permite recuperar
población” en 2012 non é máis que un dato atípico ou extremo, descontextualizado e empregado
interesadamente polo autor, cunha carencia total de rigor estatístico. A realidade é ben distinta,
como amosa sen lugar a dúbidas a serie de poboación dende 1996 (ano da apertura da mina de
ouro de El Valle-Boinás) ata 2017, p o i s n e s e p e r í o d o Belmonte de Miranda perdeu case un 37%
de poboación pasando de 2.496 a 1.554 habitantes.

O exemplo de Belmonte de Miranda tamén se citaba no estudo socioeconómico inicial do proxecto
Touro para “demostrar” a suposta mellora demográfica asociada á minería, que a realidade
desminte ao comparar dito concello cos limítrofes de Grado, Tineo, Somiedo, Teverga e Salas (onde
se reabriu recentemente a mina de ouro Carlés). Os datos son demoledores: as máis graves sangrías
demográficas nos últimos 20 anos danse precisamente en Belmonte (- 39%) e Salas (-29%), os dous
concellos con minas en activo; Belmonte é ademais o segundo concello máis envellecido de todo o
Principado de Asturias, cunha idade media dos seus habitantes de 55,8 anos, moi por riba da media
asturiana
(46,6
anos)
(http://www.sadei.es/datos/catalogo/G04/
LARMA/2014/datos/
analisis.pdf).

13) Que a análise do mercado de traballo na comarca e nos dous concellos no novo informe faise con
datos máis actualizados polo que é moito máis axustada á realidade que a do informe económico
inicial, datado en 2015 pero que tomaba datos de paro de 2013, no máis cru da crise, para presentar
a comarca como un territorio asolagado polo desemprego.
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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Aínda así o documento presenta deficiencias. Por exemplo, os datos oficiais para o mercado laboral
son os que ofrece trimestralmente a EPA, que indican que a taxa de paro galega no terceiro
trimestre de 2018 é do 12,2% (153.000 persoas), non do 15,1% (186.500 desempregados) como se
afirma no documento.
A nivel municipal só se dispoñe dos datos da EPA para os sete grandes concellos galegos,
polo que hai que recorrer aos datos do paro rexistrado, tendo en conta que son fontes diferentes
(enquisa fronte a rexistro) e con valores non homoxéneos (por iso se inclúen datos de Galicia e A
Coruña, como referencia). Malia que os últimos datos dispoñibles corresponden a setembro de 2018,
un mes tradicionalmente “malo” para o paro rexistrado, amosan mínimos históricos en varios dos
territorios considerados, como no Concello de Touro (132 persoas) e na comarca de Arzúa (664
persoas), valores inferiores aos que había antes da crise, mentres que para Galicia, A Coruña e
concello de O Pino os valores están moi próximos aos de 2008.

Esta mesma evolución positiva do mercado de traballo pódese medir a través das afiliacións á
Seguridade Social por concello de residencia do afiliado.

E tomando como parados os demandantes inscritos e como ocupados os afiliados á Seguridade
Social pódese obter unha aproximación á taxa de paro de ambos concellos para xuño de
2018. Non pode ser máis que unha aproximación porque na metodoloxía EPA para ser considerado
parado ademais de estar inscrito nun rexistro de demandantes, hai que facer unha “busca activa de
emprego” e ter dispoñibilidade para traballar de inmediato. A taxa aproximada a s í c a l c u l a d a
p a r a G a l i c i a (14,7%) non dista moito do dato real ofrecido pola EPA do segundo trimestre
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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(14%). Fronte a valores superiores ao 14% para Galicia e A Coruña, tanto os dous concellos como
a comarca de Arzúa presentan taxas de paro sensiblemente menores, no entorno do 10%.

14) Que no informe realízase unha análise comparativa para as 53 comarcas galegas e conclúese que non
existe incompatibilidade entre industrias extractivas e o sector primario dentro dunha mesma
comarca. Pero esta conclusión carece de toda validez pois a análise en si mesma carece de
sentido:
- Ao estar baseada na media aritmética das comarcas cun valor engadido bruto (VEB) no sector
primario superior á media de Galicia que intersecan co conxunto de comarcas cuxo VEB
comarcal nas industrias extractivas é maior que a media galega.
- Ao empregar porcentaxes de VEB calculados sobre diferentes totais, NON se pode facer unha
media aritmética senón que o correcto é facer unha media ponderada.
- Ao empregar puntos de corte erróneos: o promedio para Galicia do VEB do sector primario é
5,3% (non 12,6% como indica o estudo) e para as industrias extractivas é 0,8% (non 1,6%).
a) Segundo o IGE a metodoloxía oficial é correcta para identificar o sector produtivo no que está
especializado cada comarca é o seguinte: “calcúlase o cociente entre o peso do VEB do sector na
comarca e o peso do VEB do sector na economía galega. En cada comarca defínese o sector de especialización
como aquel que presenta o maior valor dos índices anteriores”. Polo tanto, prosegue o IGE, eses
“índices de especialización relativa comparan a estrutura produtiva de cada comarca coa estrutura
produtiva de Galicia, identificando aqueles sectores máis predominantes, en termos relativos, nas comarcas
galegas”. Xa que logo, cómpre deixar claro que o sector no que está especializado unha
comarca non é o que ten un maior peso dentro da estrutura produtiva da mesma (como se
fai no informe sobre a mina de Touro), senón un peso superior nesa comarca que a nivel
galego (como establece o IGE).
b) O peso conxunto que teñen no VEB de Galicia as industrias extractivas (ramas 05 a 09 da CNAE)
e os procesos de transformación e fabricación doutros produtos minerais non metálicos (rama 23
da CNAE) diminuíu do 1,90% en 2005 ata o 0,76% en 2015 (último ano con datos dispoñibles).
Paralelamente, diminuíron un 43,5% os empregos da industria extractiva (de 6.935 a 3.922) e
un 51,5% ( d e 1 3 . 7 8 3 a 6 . 6 8 3 ) na fabricación doutros produtos minerais non metálicos.
Polo tanto, analizar a compatibilidade dun sector que ten actualmente un peso tan pequeno na
economía pode levar a conclusións enganosas. Agora mesmo o sector das industrias extractivas
son pequenas canteiras, louseiras, etc. que non teñen incidencia na maioría dos casos no sector
primario porque teñen un tamaño e unha presenza reducida. Circunstancia que non se pode
extrapolar a un proxecto como o da reapertura da mina de Touro, cun tamaño moi superior e
polo tanto cunha incidencia e incompatibilidade previsiblemente tamén moito maior.
Segundo os datos oficiais do IGE para o conxunto de Galicia, a contribución do VEB do sector
primario é dun 5,3% (NON o 12,6% como se afirma na páx. 24 do estudo). Nas comarcas cun
peso do sector primario MAIOR que o promedio galego o peso do sector das industrias
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extractivas é pouco máis da metade que nas comarcas cun peso do sector primario MENOR que
o promedio galego (1,31% fronte a 2,48%). A conclusión é a esperable: ou se potencia o solo ou
o subsolo, o sector primario ou as industrias extractivas.
15) Que no novo informe como indicador de renda dispoñible emprégase a Estatística de Declaracións da
Renda da AEAT para 2015 con información a nivel municipal. Pero este indicador presenta dous
problemas:
-

Os datos que proporciona da Renda dispoñible media para cada concello baséanse no número de
declarantes, non no número de persoas que residen no concello.

-

Non sigue exactamente o mesmo método para contabilizar as rendas que a metodoloxía do
Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Unha fonte axeitada, sen os problemas anteriores e con datos a nivel municipal, serían a renda
municipal e o PIB a nivel municipal que publica o IGE e cuxa comparativa ofrece interesantes
resultados pois, como indica a propia web do IGE:
-

“O PIB vai depender do emprazamento das unidades produtivas nun concello pero o desenvolvemento da
súa actividade pode non ter reflexo claro na renda dos fogares. O PIB non informa do destino das rendas
xeradas nese proceso produtivo. Estas rendas poden ter como destino persoas residentes noutro
concello, comunidade autónoma ou incluso país. Por este motivo, o produto interior bruto non é o
mellor indicador cando o que se pretende é medir o benestar dos habitantes dun determinado territorio”.

-

“A renda dos fogares ... fai referencia só a un grupo de axentes (os fogares) e mide o valor das rendas
obtidas polos residentes dun determinado territorio e que estes teñen dispoñibles para o aforro ou para
o gasto en consumo final. Fixa o foco no lugar de residencia das persoas que reciben as citadas rendas
e non no lugar onde as rendas son xeradas”.

As diferencias entre PIB por habitante e Renda dispoñible por habitante poden ser enormes,
chegando a ser o PIB ata oito veces maior que a Renda nalgúns concellos galegos, sobre todo naqueles
nos que se xera un valor engadido moi elevado pola explotación dun recurso natural -mineiro ou
enerxético fundamentalmente- que, pola contra, deixa moi pouca riqueza in situ. Precisamente, este
sería o caso do proxecto m i n e i r o d e T o u r o - O P i n o , posto que unha empresa de capital
maioritariamente estranxeiro explotaría unha materia prima que non sería transformada, senón
exportada en bruto como concentrado de cobre.
Pola contra, o tecido económico que actualmente existe, tanto nos dous concellos como na comarca,
deixa practicamente toda a riqueza que xera neles para os fogares deses territorios, posto que existe
pouca diferencia entre o PIB per cápita e a Renda per cápita; ademais, ámbolos dous concellos e a
comarca melloran moi notablemente a súa posición respecto ao índice galego cando se considera a
Renda e non o PIB.
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Estes datos non fan senón reflectir a nivel local o xa sinalado por Joseph E. Stiglitz (Columbia
University), Amartya Sen (Harvard University) e Jean-Paul Fitoussi (IEP) no “Informe de la
Comisión sobre la medición del desarrollo económico y del progreso social”:
“Es posible que las estadísticas empleadas habitualmente no reflejen determinados fenómenos que influyen
cada vez más en el bienestar de los ciudadanos [...]Así se hace hincapié en el PIB, mientras que nociones
como la del producto nacional neto (que refleja los efectos de la depreciación del capital) o la del
ingreso real de los hogares (centrada en los ingresos efectivos de los hogares en el seno de la
economía) pueden ser más pertinentes. Sin embargo, puede haber grandes diferencias entre estas cifras.
Por tanto el PIB no es erróneo en si, sinó que se emplea de forma errónea. Por tanto, necesitamos
comprender mejor el uso adecuado de cada instrumento de medición”.
16) Que nas alegacións presentadas o 03-11-2017, SGHN salientaba que os 500 empregos directos
e s t i m a d o s n o e s t u d o s o c i o - e c o n ó m i c o excedía nun 20% os 418 indicados pola propia
empresa na páxina 38 do documento “Resumen.pdf”. Agora, no documento “Respuesta a las alegaciones
al diagnóstico socioeconómico del entorno del proyecto Touro” vólvese a empregar o modelo input- output
clásico e as táboas MIOGAL 2011 do IGE, considérase o mesmo investimento (215 millóns de euros
en 18 meses) e de xeito “sorpresivo” chégase a unha estimación de emprego directo diferente (413
empregos), mentres se manteñen os empregos indirectos en 1.064.
Pero os postos de traballo directos e totais estímanse en base ao produto das columnas da táboa 12
da matriz simétrica MIOGAL 2011 do IGE polos investimentos previstos por rama. Polo tanto é
absolutamente imposible variar a estimación de 500 postos directos a 413 postos directos sen
cambiar o modelo nin os investimentos. Non se pode variar o resultado da multiplicación
sen variar os multiplicandos. O máis grave do caso é que ningunha das dúas estimacións (500 ou 413
postos directos) é correcta, pois o produto dos coeficientes de traballo na matriz simétrica
MIOGAL 2011 polas inversións nun horizonte de 12 meses (143 millóns) proporciona unha
estimación absolutamente dispar das presentadas na documentación (inicial e nova) pola empresa.
Posto que os coeficientes do modelo son invariables, esta disparidade indica que os investimentos
que desglosa a empresa non son coherentes cos postos de traballo que se “crearían”. Compre
clarexar sen falla se hai un “erro” (deliberado ou involuntario) da empresa nos datos de
creación de emprego ou nos de investimento real do proxecto.
SOLICITA:
Que se teña en consideración o presente informe na formulación da Declaración de Impacto Ambiental
do proxecto de “Actualización del proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de impacto ambiental de
la concesión de explotación San Rafael nº 2946, A Coruña”.
En Santiago de Compostela a 23 de xaneiro de 2019
O Presidente da SGHN,
Serafín González Prieto
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