
San Lázaro, sin

HXUNTA DE GALICIA 15781 Santiago de Compostela ? It ci?CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental
e Cambio Climático

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO DE EXPLOTACIÓN DA CONCESION

DERIVADA “XANCEDA N~ 7138’~ NOS CONCELLOS DE FRADES E MESIA (A CORUÑA), PROMOVIDO

POR ERIMSA. 2016/0201.

ANTECEDENTES

o 18 de novembro de 2016 o Servicio de Enerxía e Minas da Consellería de Economía,
Emprego e Industria na Coruña solicita informe a esta Dirección Xeral con obxecto de comezar a
tramitación.

Logo de comprobar que o proxecto se atopa entre os recolleitos no Anexo 1 (grupo 2.a5) da
Ley 21/2013, de evaluación ambiental, en data 20 de decembro de 2016, comunicase ao órgano
sustantivo os informes que, á marxe dos indicados no artigo 37 da Ley 21/2013, deberán solicitarse:
Dirección Xeral do Patrimonio Natural; Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
agroalimentarias; Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo; Dirección Xeral de
Ordenación Forestal; Instituto de Estudos do Territorio; Augas de Galicia; Concellos de Frades e
Mesía; Sociedade Galega de Historia Natural e Federación Ecoloxísta Galega.

06 de marzo de 2017 (D.O.G. n2 45) sométese a información pública, segundo o establecido
na lexislación vixente e xunto co proxecto, o estudo de impacto ambiental, constando a
presentación das alegacións que se citan mais adiante.

O 23 de outubro de 2017 o Servizo de Enerxía e Minas de A Coruña remite a esta Dirección
Xeral o expediente de avaliación ambiental, conforme ao establecido no artigo 39 da Ley 21/2013,
fóra dos informes do Órgano de conca e da Federación Ecoloxista Galega, iniciandose a evaluación de
impacto ambiental o 19 de decembro de 2017. O 18 de xaneiro de 2018 reitérase o informe de
Augas de Galicia, que se recibe o 12 de marzo de 2018, completándose coa entrada ou 13 de marzo
de 2018 das consideracións do promotor respecto do devandito informe.

Finalmente, o 4 de marzo de 2019, en contestación a nova documentación aportada polo
promotor, recíbese un novo informe da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
agroalimentarias.

O órgano substantivo para este proxecto é a Consellería de Economía, Emprego e Industria
da Xunta de Galicia.
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CARACTERISTICAS DO PROXECTO

O proxecto consiste no aproveitamento de minerais cuarcfticos para a súa utilización como
cuarzo metalúrxico. O método de explotación é a ceo aberto mediante arranque mecánico, cribado
e traslado á planta de tratamento que a empresa posúe no concello de Frades. Os ocos xerados
acadarán unha profundidade duns 4 metros. O material sobrante, un 92%, é devolto ao oco da
explotación, restituíndose o mesmo de maneira inmediata procedendo á revexetación ou
sementeira da superficie afectada.

Ao ritmo de explotación previsto a ocupación media será dunhas 7.5 has/ano, reducíndose ao
final do período. Estimase que na zona Norte da explotación a superficie que se verá afectada
ascenderá a 106,45 has mentres que na Zona Sur se afectará a unha superficie de 103,77 has, sendo
pois a superficie total 210,22 has.

A propia dinámica da explotación, que se vai a efectuar sempre en retirada, prevé que non
quede tras ela ningunha das infraestructuras. Desta maneira a restauración lévase a cabo
simultaneamente co avance da explotación, sendo moi reducido o tempo que a terra vexetal
permanece nos lugares de acopio. Así mesmo as pistas interiors de servizo de cada zona irán
desaparecendo co avance da explotación.

A rutina en cada ciclo de explotación, cuxa duración oscila entre dúas e tres semanas sucede
de acordo coa seguinte secuencia:

• Desbroce da vexetación.
• Escavación da terra vexetal da superficie a explotar no ciclo.
• Acopio temporal de terra vexetal (simultaneo co punto anterior).
• Escavación, extracción de todo uno e cribado
• Carga do cuarzo a aproveitar (fracción >40 mm.)
• Estendido de terra vexetal sobre o recheo (simultáneo co punto anterior).
• Recheo do oco de escavación con estéril.
• Revexetado e sementado das superficies afectadas, recuperando o uso actual.

CONTIDO DAS ALEGACIONS

Durante o período de información pública recíbense na xefatura territorial da Consellería de
Economía, Emprego e Industria un total de 221 alegacións entre entidades (10) e particulares (211)
que se consideran afectadas polo devandito proxecto.

Alegacións de asociacións e organismos:

Margarita Prieto Ledo, coordinadora do “Sindicato Labrego Galego” e Isabel Vilalba Seivane,
secretaria xeral do “Sindicato Labrego Galego”; José Ignacio Echezarreta, secretario xeral de
Verdegaia”; Eliseo Baluja Casais de “A terra non se vende”; Anxo Reigosa Solleiro de “Salvemos
Monfero”; Cándido Martínez Rodríguez de “Colectivo Ecoloxista luita verde” e Ana María Varela
Velo, presidenta da Asociación amigas e amigas dos bosques “O Ouriol do Anillóns” presentan
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diversas alegacións de procedemento no referente principalmente á aplicación da lexislación
mineira e urbanística, sinalando á prevalencia das actividades agrogandeiras na zona.

Ismael Antonio López Pérez da “Asociación autonómica e Ambiental Petón do Lobo” e
María del Carmen Varela Velo, presidenta de la “Asociación ambiental Coya Crea”presentan
alegacións baseadas principalmente na coincidencia das zonas de aproveitamento con leiras de
uso agrícola e gandeiro, alteración dos recursos hídricos e falta de valoración dá contaminación de
acuíferos, eliminación dás masas de bosque autóctono, ausencia de integración paisaxística e falla
de análise de impactos significativos sobre a saúde.

A xunta de goberno do “Concello de Mesía”: maniféstase en contra do proxecto aínda que
recoñece que o informe municipal, a nivel técnico, é favorable. Achegan o informe: “Análise e
diagnóstico de efectos directos sobre a zona agraria de Xanceda afectada pola concesión de
explotación derivada do Permiso de Investigación mineira Xanceda n2 7138, promovido por
ERIMSA’~ elaborado polo enxeñeiro agrónomo José Luis Varela Fernández.

Luís Guillermo Martínez Ruiz, director xerente da “Casa Grande de Xanceda” incide na
destrución dos valores ambientais esenciais para a súa actividade e presenta a seguinte
documentación: “Análise e diagnóstico de efectos directos sobre a zona agraria de Xanceda
afectada pola concesión de explotación derivada do Permiso de Investigación Xanceda n9 7138,
promovido por ERIMSA’~ (o mesmo que presenta o concello de Mesía). “Avaliación de impactos do
proxecto de minería sobre o valor agronómico, calidade do chan, medio ambiente e economía
rural”. “Afectación do plan mineiro de extracción de cuarzo denominado Xanceda, sobre parcelas
certificadas en agricultura ecolóxica” elaborado polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica
de Galicia (CRAEGA).

José Joaquín López Ares e Vicente López Ares no seu nome e este último en representación
de “SAT leira Arousa” presentan alegacións de procedemento baseadas no que consideran falta de
aplicación de diversos preceptos legais.

Alegaciones de particulares:

Preséntanse 209 escritos alegando diversas carencias documentais e manifestando a
incompatibilidade do proxecto co principal uso agrogandeiro dá zona.

Juan Varela Méndez e José Luis Grobas Cernadas presentan alegacións en base á afección
directa que terá o proxecto sobre diversas leiras da súa propiedade.

RESUMEN DAS CONSULTAS

O Instituto de Estudos do Territorio indica que o estudo de impacto e integración paisaxística es
correcto e que a explotación non supora un impacto significativo na paisaxe.
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A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural informa favorablemente, establecendo unha serie de
condicións que se recollen na presente DIA.

A Dirección Xeral do Patrimonio Natural é favorable e establece certas medidas que se recollen
na presente declaración.

A Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias non presenta obxeccións
ao desenvolvemento do proxecto a condición de que se teñan en conta as consideracións do seu
último informe: exclusión das parcelas arrendadas na campaña correspondente da PAC, exclusión do
proxecto das parcelas dedicadas a agricultura ecolóxica, restituir as parcelas afectadas en condicións
agrarias e ambientais adecuadas e renuncia á expropiación forzosa.

A Dirección Xeral de Ordenación Forestal indica que non atopa circunstancias que impidan o
desenvolvemento da actividade, se ben cabe lembrar a necesidade de ocasionar as menores
afeccións posible ás masas de frondosas autóctonas presentes.

Augas de Galicia establece unha serie de condicionantes, recolleitos na presente DIA, cara á
execución do proxecto.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo informa favorablemente o proxecto.

O Concello de Frades indica que segundo o planeamento a zona onde se sitúa a explotación
clasificase como solo rústico de protección agropecuaria, solo rústico de especial protección forestal
e solo rústico de protección de augas, sendo a actividade mineira un uso admisible.

O Concello de Mesía, informa favorablemente.

ANÁLISE DO EXPEDIENTE

A documentación axústase á correspondente lexislación de aplicación e tanto as consultas
como as alegacións foron tidas en conta tanto na elaboración daquela como na tramitación da
presente declaración.

PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1.- ÁMBITO DA DECLARACIÓN

A presente Declaración refírese en exclusiva ás labores mineiras que se levarán a cabo nas
zonas indicadas no proxecto, cunha superficie total de 185,72 Ha, 82,05 na zona N e 103,67 na
zonaS, dentro da demarcación que reflíctese no plano adxunto.
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Con todo só se explotarán aquelas leiras nas que exista previo acordo cos propietarios das
mesmas, en consonancia coa renuncia expresa da empresa explotadora ao dereito de expropiación
forzosa que a lei outorga aos titulares dunha concesión mineira.

Quedan excluidas as parcelas seguintes en tanto estean suxeitas ao compromiso de
mantemento de agricultura ecolóxica, é dicir na zona norte elimínanse de forma completa as
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subzonas 9, 11, 12, 13, 15, 28, 29 e 30, e de forma parcial as subzonas 3, 7, 8, 10, 16, 26 e 44, e na
zona sur a subzona 15.

Así mesmo non se poderá levar a cabo ningunha actividade distinta das recolleitas no
proxecto salvo que se conte coa previa autorización administrativa.

II.- CONDICIóNS AMBIENTAIS

1.- Atmosfera

1.1. Os niveis de po e gases medidos nas vivendas máis próximas á zona de explotación, non
superarán os límites para partículas sedimentables establecidos polo Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, sobre la mejora de la calidad del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

1.2. Os niveis de presión sonora nas vivendas máis próximas á zona de explotación, non poderán
superar os valores límite de recepción para ruído ambiente exterior establecidos na lexislación vixente
de protección contra a contaminación acústica, así como, se é o caso, o establecido nas ordenanzas
municipais ao respecto.

2. Augas

2.1. Na execución dos traballos de movemento de terras na proximidade dos cauces disporanse
mallas de protección co fin de evitar a proxección de materiais, evitando así que cheguen
sedimentos as augas superficiais.

2.2. Extremaranse as precaucións durante os traballos coa retirada de cascallos das marxes,
evitando así alteracións na capacidade hidráulica da canle e prohibíndose en tódolos casos verter
restos de material ao leito así como outros residuos que poidan alterar a calidade das augas.

2.3. Prohíbese acumular sustancias, calquera que sexa a súa naturaleza e lugar en que se depositen
na zona de servidume de augas e preferentemente fora da zona de policía, que constitúan o
poidan constituir un perigo de contaminación das augas (superficiais ou subterraneas) do DPH
e/ou de degradación do seu entorno.

2.4. Deberase garantir a estabilización de forma axeitada dos solos alterados polo tránsito da
maquinaria evitando a erosión e posible arrastre de materiais ata os leitos.

2.5. Durante a execución dos traballos non se poderán utilizar as marxes dos ríos e ribeiras como
lugares para o depósito de materiais, parque de maquinaria, lavados e en xeral, todas aquelas
actividaes que supoñan un risco de contaminación das augas ou alteracións do ecosistema
asociado.

2.6. No caso de que se precisen executar camiños de servizo, explanación de vellos camiños ou
calquera obra de movemento de terras deberán cumplir o establecido no artigo 43 da normativa
do PHGC, con respecto do drenaxe.
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2.7. Rematadas as obras, en todas aquelas zonas de policia que dalgún xeito sufrisen unha
degradación polo tránsito de maquinaria procederase á súa rehabilitación ata conseguir a
reposición dos terreos ao estado primitivo.

2.8. Deberase comunicar ao correspondente servizo territorial “Zona Hidrográfica Galicia Centro” o
comenzo da explotación para a realización do seu seguimento.

3.- Solo

3.1. A terra vexetal mentres permaneza amoreada non poderá ser mesturada cos lodos procedentes
das balsas de decantación nin con ningún tipo de residuos ou entullos. Todos residuos xerados
xestionaranse conforme á lexislación vixente de aplicación, en función da súa natureza.

3.2. As labores de mantemento da maquinaria que non se leven a cabo nun taller autorizado
efectuaranse nunha zona delimitada e acondicionada para o efecto. Os residuos producidos
recolleranse e entregaranse a un xestor autorizado.

4.- Vexetación e Fauna

4.1. Polo que a especies ameazadas se refire resulta necesario ter en conta as previsións por unha
banda da Lei 9/2001 do 21 de agosto, de conservación da natureza, e por outra do Decreto
88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, moi
especialmente no relativo á prohibición xenérica de destrución de hábitat das especies que se
encontren incluídas nos catálogos, así como as disposicións normativas establecidas no Real
Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de Especies Silvestres en
Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas.

4.2. Se evitarán, en todo caso, a incorporación de sólidos en suspensión á rede fluvial dado que
nesta situación derivarían en efectos indirectos aos espazas Natura 2000 situados augas abaixo da
explotación.

4.3. Se salvagardarán integramente as sebes, faixas lineais e masas de frondosas autóctonas,
incluso as mixtas, dada a súa relevancia na ecoloxía e paisaxe. Un tanto do mesmo deberá facerse
coas árbores autóctonas de crecemento medio-lento que estén ailladas, salvo xustificación ao
respecto, e sempre que a árbore en cuestión supere os 30 centímetros de diámetro normal.

Para dar efectivo cumprimento a esta medida, as actuacións sobre o solo deberán evitar
afectar ao sistema radicular das arbores, polo que se propón que se cese a dita excavación onde se
proxecten horizontalmente as súas copas, cun mínimo de distancia de 5 metros ate o tronco.

4.4. Se ocasionarán as menores afeccións posibles á vexetación del entorno, en especial ás masas
de frondosas autóctonas presentes.

Xacobeo 2021



5.- Patrimonio cultural

5.1. Modificarase o ámbito das parcelas 39 e 41 da zona Norte para respectar libre de obra o
contorno de protección de 50 m do elemento E-1 Pombal da Redonda.

5.2. Deberá realizarse un control e seguimento arqueolóxico durante as fases de desmonte e
acopio de terra vexetal e de arrinque das fincas localizadas no entorno do Castro de Xanceda
(GA15047004). A tal fin o promotor presentará, para a súa autorización, un proxecto de
intervención arqueolóxica axustado ao previsto na LPCG e no Decreto 199/1997, do 10 de xullo,
polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia. Este control
terá carácter presencial e deberá realizarse baixo o seguemento continuo da persoa que asuma a
dirección do mesmo.

5.3. Os bens do patrimonio cultural localizados e as súas áreas de protección representaranse
nunha cartografía a escala significativa. Estas áreas axustaranse ao previsto nas normas
urbanísticas vixentes nos concellos afectados e subsidiariamente ao disposto no artigo 30 das
NNCCSS de planeamento do ano 1991.

6.- Restauración

6.1. Tras o fín da actividade mineira, as parcelas afectadas deberán estar en adecuadas condicións
agrarias e ambientais, así como cumprir os requisitos da condicionalidade, é dicir se entregarán
restauradas conforme ao proxecto e listas para o seu uso agrario.

6.2. Sempre que o desenvolvemento das labores mineiras o permita procederase a restaurar
simultaneamente as zonas xa explotadas. En todo caso, antes de decretarse o abandono,
recuperaranse na súa totalidade todas as superficies alteradas pola execución do proxecto,
procurando restaurar os distintos horizontes na súa disposición orixinal.

6.3. As sementes que se vaian a empregar corresponderán a plantas de tipo herbáceo e arbustivo que
teñan carácter rústico, para garantir a implantación e abundante cobertura, cunha baixa dependecia
hídrica. Nunca se empregarán sementes de plantas exóticas ou invasoras.

6.4. En canto á procedencia das especies arbóreas, aparte de empregar especies e variedades da
contorna, deberá terse en conta o disposto na Orde do 17 de marzo de 2005 da Consellería de Medio
Ambiente, pola que se aproba a delimitación e a determinación dos materiais de base para a
produción de materiais forestais de reprodución de diversas especies no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

6.5. No caso de precisar achegas externas de terra vexetal non se poderá extraer das áreas onde se
atope consolidada e integrada no medio, debendo proceder de amoreamentos ou zonas
debidamente autorizadas e que teñan características similares ás do terreo a restaurar, tanto dende o
punto de vista edafolóxico como respecto das especies vexetais presentes.

7.- Outras

7.1. As parcelas arrendadas non serán incluidas na declaración da PAC na campaña á que se refira a
duración das labores, xa que non estarán en producción agrícola.
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7.2. A presente declaración non exime ao promotor de obter todas as autorizacións e/ou licenzas que
se precisen, e queda obrigado a cumprir todas as disposicións que se dicten con posterioridade, en
relación con este tipo de actividades. No entanto, calquera condicionante que, a raíz das necesarias
autorizacións, modificase a execución do proxecto con respecto ao desenvolvemento previsto na
documentación técnica considerada para a emisión da presente declaración requirirá canto menos
a revisión desta última.

7.3. 0 órgano ambiental, a iniciativa propia ou a proposta do órgano substantivo, poderá establecer,
en calquera intre e só para os efectos ambientais, condicionados adicionais á presente declaración en
función dos resultados que se obteñan no desenvolvemento da explotación, ou ante a manifestación
de calquera tipo de impacto non contemplado actualmente.

7.4. Se os plans de labores anuais reflectiran un desenvolvemento distinto ao previsto no proxecto
comunicaráselle a esta dirección xeral con obxecto de revisar e, se procede, modificar o condicionado
da presente declaración.

III.- PROPOSTA

Finalizada a tramitación considérase que o proxecto é ambientalmente viable sempre que se
cumpran as condicións que se establecen na presente declaración, ademais das incluídas na
documentación avahada, e prevalece o disposto na presente DIA no caso de que exista contradicción.

II

Javier ‘ereléte~if Hidalgo

Visto:

Manuel Díaz Cano
J. 5. DE AVALIACIÓN AMBIENTAL DE PROXECTOS



RESOLUCIÓN

De acordo co anterior e no exercicio das competencias atribuídas poio Decreto 42/2019, de 28
de marzo, RESOLVO formular a declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da
concesión derivada “Xanceda n2 7138” nos termos propostos, en cumprimento do disposto no artigo
41 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Esta declaración farase pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda e remitiráselle ao órgano substantivo para os efectos oportunos.

antiago de Compostela, 29 de malo de 2019

A DIRECTORA XERAL DE
CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO
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