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ASUNTO: Licencia municipal para o proxecto de "lmptantación de una planta de producción de combustible

industrialmediante gasifución de caúónutilizando como energíala producida por rutliación solar" mn
monte comunal en Fomelos de Filloás, promovido por PARATERMO ENERGf& S'L.

D. Serafín J, GonzálezPrieto, en nome e representación da SGHN na sha cualidade de Presidente da

asociación,

rxpóu:
1. Que coa documentación sometida a información púbüca no kámite de Autorización Ambiental Integrada

do proxecto de "lmplantación de una planta de producción de combustible industrial mediante gasifcación.de

carbón utilizando como energía la producidt por radiación solar" , promovido por PARATERMO ENERGIA,

S.L., SGHN tivo acceso ao infotme do arquitecto asesor do Concello de Viana do Bo1o.

2. Que o informe favorable do arquitecto asesor do Concello de Viana do Bolo (páx. 18&189 do documento

someüdo a información pública) baséase nunha interpretación moi sui generis d'a Lei 2/2070 de

o¡denación urba¡lstica e proteción do medio rural de Galicia (LOUGA):

" As obras para tis que se solicita licenca poden incluirsé dentro dos usos construcüoos en solo nistico,

arügo 33.2.k da LOUGA:

k) Construcións desünadas ás actiaidades extracthtas, incluídas as explotacións mineiras, as canteifiis

e a extracción dt áidos e terras, así cotlo r,os seus establecementos de benefcio e actiuidades

complemmtaias de pimeira transformación, almacenamento e enaasado de produtos do sectm

pimaio, sempre que garden relación dirccta coa natureza, extensión e destino do predio ou explotación

do recurso nahlral" .

Obviamente, o proxecto non se refi re a:lr;,has " construcións destinadas ás ... explotacións mineiras" ,polo qlue

cabe deducir que o informe do arquitecto municipal, nunha interpretación moi cuestionable, as considera

incluidas ou incluibles entre as destina das" aos seus establecementos debenefcio e actiaidades complementarias

de pimeira transformación, almacenamento e enaasado de produtos do sector primaio". Pero, ao respecto é

imprescindible facer constat que:

a. O promotor non emptega nin unha soa vez a expresión "establecemento de beneficio" en todo o
dpcumento.

b. Para todos os supostos contemplados polo arügo 33.2.k da LOUGA invocado polo arquitecto do

concello, incluidos polo ta¡to os establecementos de beneficio, o proxecto debería contar cos permisos

preceptivos da administración autonómica e/ou estatal con competencias en minería, segundo

establecen:

. - O artigo 172.7 d,aLei 22/7973 de minas: "Para instalar un establecimiento destinado ala.prcparación.

concetltración o benefcio de recursos, dcberá obtenerse prniamefite autoización de la Ditección General de

Minas, medinnv initancia presentada en la Delegación Prooincial del Ministeio de lndustría, a la que se

acompañarán el proyecto de instalación y el estudio básico que haya seroido para su elaboración" .

'- A Lei 3/2008 de ordenación da minerla de Galicia: "A presente tei é de aplicacíón ás seguintes

actioidades: ... Q Á preparaaón para a ettrega aos mercados dos minerais e recursos extraídos" (Artigo 2.1)

Entidade Cieotifica sen ánimo de lucro firndada en 19?3. loscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co n" 584.9 I 8- Rexistr6da no folio I I das Asociacións Protecroras

do Medio Ambi€nte (Xunt¿ de calicia). N. AO/C-OOO/382 do Rexistro de Asociacións Cultura¡s Galegas. Membro do Cons€llo Galogo de Medio Ambiente.



$ociedade Galega de Historia llatural
Dendel973 estudiando, divurgando e defendendo o medio naturar garego

Apartado de correos r" r,o11!illtTi?,^Go DE coMposrElA
http://www.sghn.org e-mail:sghn@sghn.org

2t2

" son infraccións moi graaes:1) A exploración, inoestigación e explotación de recursos mineiros ou a aperturade establecementos de beneficio sei a obtención da"rorrrrponár"t, ortáir¡rr.¡a", permiso ou concesión,,(Arügo 59.a).

Polo tanto' a posible concesión dunha licencia municipal para o proxecto en base ao informe doarquitecto asesor do concello sen os permisos preceptivos da adminiskación autonóm icae/ouestatalcon competencias en minería sería un fraude áe leie nula de pleno dereito.

O que lle comunico aos efectos legais oporfunos.

En Santiago de Compostela a 1,4 de marzo de 20-i,6

O Presidente da SGHN

'.''.. t'

Serafín González Priet<i'-----

Entidade cienffica sen ánimo de lucfo fundada en 1973. Inscfita oo Rexistro Nacional de Asociacións co n 5g4.g 18. Rexistrada no folio I I das Asociacións pmrector;do Medio Arnbienle (xun& de calicia). N" Ao/c-000882 do Rexistro de Asociacións cuttura¡s calegas. Membro ¿" ó"r*iá ó.i"e" de Medio Ambienre.


