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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 
XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO 
Ronda da Muralla, nº 70 
27071 Lugo 
 
 
Asunto: alegacións ao proxecto de explotación e o plan de restauración da explotación de recursos mineiros da 
sección C) de ampliación a San Acisclo número 4076. 

 

Don/Dona ________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_______________________________________, municipio de _______________, provincia__________________, 

teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista da RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información 

pública o proxecto de explotación e o plan de restauración da explotación de recursos mineiros da sección C) de 

ampliación a San Acisclo número 4076, situada no termo municipal de Muras, na provincia de Lugo (DOG Núm. 13, 

de 20 de xaneiro de 2022), por medio do presente escrito presenta as seguintes ALEGACIÓNS:  

1.- Obxecto do proxecto e riscos. 

A mercantil promotora do proxecto de explotación de feldespatos pretende, tras anos e anos de inactividade no 

lugar, reactivar unha explotación mineira a ceo aberto na parroquia de Silán en Muras (Lugo). 

O lugar de actuación é un monte totalmente cuberto de vexetación e dominado polo Pico de Escoiras e as paraxes da 

Pena da Abelaida, Pena Redonda, Ameixón, Sumeiro, Chao do Sumeiro, Cal da Restrebada e Pico do Corno.  

A explotación divídese en catro frentes: Penalonga, Evelio, Kaspar e Forster. Calquera destes frontes producirían 

impactos na AEIP_11_11 Serra do Xistral. 

A poligonal da explotación, que está claramente sobredimensionada, esténdese incluso á beira oposta do río Landró 

polas paraxes de  Riveira, Castelo García, a Fonte dos Cardos, Carranco, Castrosol e aos núcleos de Cabana, A Rúa, 

Coto, Margarida, Navallo, o Coto das Pedras…etc. 

A toponimia indica a presencia de xacementos arqueolóxicos que deberan ser estudados pola promotora. Asimesmo 

na Costa de Escoiras existen indicios dunha posible estrutura castelaria ou mámoa que debera ser obxecto de estudo 

e avaliación. 

Ademais existe un bo número de portos que indican a presencia de regos como o Porto de Cimas en Sumeiro e Porto 

do Rego en Navallo de Arriba, que indican a presencia de pasos ou pontellas que atravesan cauces. 

A promotora tería que ter feito un estudo hidrolóxico en profundidade dunha zona que se caracteriza ademáis por 

unha ampla presencia de brañas e humidais, como a Brañeira e o Pico da Brañeira (polígono 12 parcela 102), que 

ocupa boa parte do Chao do Sumeiro. A zona de explotación é por tanto hoxe en día na súa meirande parte unha 

longa braña con afloramentos rochosos de diversa índole e valiñas polas que abrollan fontes ou circulan pequenos 

regos e fontes como a Fonte Navallo, Peza da Fonte…etc. A propia toponimia xa indica a presencia dun terreo que se 

escoa ou escorrega  pola humidade que acubilla, propia de chans húmidos e brañentos. 

O frente de explotación Forster está a 31 metros do núcleo de Navallo de Arriba e dentro da zona de policía do Porto 

do Rego. A Pena de Abelaida (polígono 12 parcela 13) é chan rústico e uso agrario adicado a matogueira e pastos. 

Núcleos como Navallo, A Margarida, O Coto e  A Rúa quedan dentro da concesión de explotación. 
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O frente de explotación Penalonga localízase no Chao do Sumeiro, ubicado nunha vaguada e fica a menos de 500 

metros do lugar de Pereiro, exactamente a 324 metros e a 470 do lugar de Cornido. Afecta de forma severa á 

Brañeira e ao Pico da Brañeira (polígono 12 parcela 102 e seguintes). Tamén se localizaría a 300 metros 

aproximadamente do rego dos Coraxos, afluente do río Landró. O mesmo sucede cos frentes de explotación Evelio e 

Kaspar, que ademáis eliminarían un camiño agrario que comunica o Ameixón coa pista Polígono 12 Parcela 9001. 

O proceso produtivo exposto pola mercantil promotora é: extracción, trituración, moenda, separación do material, 

flotación en medio ácedo e lixiviación ácida (con ácido sulfúrico diluido). 

A promotora tamén expón outro proceso produtivo no que nun terceiro nivel empregaría  ácido fluorhídrico. 

Sen embargo, non menciona indicar: 

1.- Que auga vai a empregar no proceso, a súa procedencia e cantidades. 

2.- Onde se vai ubicar a balsa ou tanque de flotación para o tratamento químico do material e cales son as súas 

características. 

3.- Cantidades e substancias químicas ácedas que vai a empregar: orixe, características, concentracións..etc. 

4.- Residuos: a onde van a parar os restos das substancias ácedas e o resto do material que non ten valor produtivo, 

vertedoiros…etc. 

No proceso de extracción fálase de realizar tres voaduras cada duas semanas ou incluso dunha voadura semanal ou 

incluso unha voadura cada 3,45 días, pero non se fala do ruído nin da contaminación acústica producida, da 

cantidade de pó xerada polas voaduras, non existe un estudo do impacto acústico producido sobre as familias e a 

afección ao seu benestar que viven, residen e/ou traballan nos núcleos rurais próximos, non se fala das medidas 

preventivas a adoptar para evitar a dispersión do pó xerado polas voaduras, non se fala do impacto que este ruído 

pode producir sobre a fauna…etc. Ao anterior hai que engadir o ruído xerado pola maquinaria empregada na 

explotación e a contaminación producida. 

Por último e con unha visión exclusivamente mercantilista ou productivista a mercantil promotora chega a dicir: 

“La perforadora seleccionada (Ingersoll-Rand 660- IV) permite la ejecución de 30 barrenos cada 2 días o menos, por 

lo que permite alcanzar este ritmo de voladuras sin ningún problema”. Nestes termos prevese un desmonte diario de 

433,46 m3 (1.127 toneladas). 

Non se fala do retorno social do proxecto. 

Dada a elevada altitude a que terían lugar os traballos, entre 661 e 682 metros, cumpriría un estudo hidroxeolóxico 

que garantira a non afección a acuíferos e masas de auga soterradas, tendo en conta o elevado número de fontes e 

captacións de auga que hai nas ladeiras do monte. Tamén cumpriría un estudo da paisaxe e de integración 

paisaxística xa que o proxecto prevé catro taludes de 24 metros de altura dende a cota 654 do terro á 678 que 

impactarían de cheo non só nos núcleos rurais próximos senón tamén no patrimonio cultural como a Mámoa do 

Navallo e o Castro Castrosol e outros. 

Se ben a mercantil promotora fala de 4 frentes de explotación denominados respectivamente  “Penalonga”, “Evelio”, 

“Kaspar” e “Forster” localizados no Monte Pico de Escoiras a 682 metros e indica que renunciou a explotar o frente 

“Cuco” por afectar á Mámoa do Navallo, sen embargo, explica como os taludes de Kaspar e Cuco van a ser idénticos. 

Así indica literlamente: 

“12.5.) Talud general: 

A través de la configuración general de los huecos finales de explotación de cada frente, y considerando la altura 

máxima a alcanzar sobre el terreno, partiendo de cada cota mínima de diseño (cota de la plaza minera inferior en 
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cada frente), podemos ver en el croquis adjunto, realizado a modo de ejemplo sobre los frentes Kaspar o Cuco (con 

idéntica geometría de bancos y alturas), la existencia según planificación de bancos,…”. 

Isto fai pensar que tal renuncia non é tal e que a promotora sí prevé explotar tamén o frente “Cuco”. 

A promotora prevé canles de conducción das augas e un sistema de balsas en fervenza para cada frente de 

explotación, co cal teriamos un sistema de balsas por cada fronte de explotación, constituídos cada un deles por tres 

balsas de decantación contiguas dispostas en fervenza, que se localizarán nas partes máis baixas das diferentes 

frontes de explotación mineira. 

En resumo o Monte de Escoiras tería un total de 12 balsas de decantación e a posible rotura dunha delas tería 

consecuencias nefastas para os núcleos próximos e os ríos, incluido o río Landró.  
Cómpre ter en conta que os materiais en suspensión destas balsas adoitan ter metáis pesados.  Cando se abandonan 

metais tóxicos no ambiente, contaminan o chan e acumúlanse nas plantas e os tecidos orgánicos. O perigo dos 

metais pesados é maior ao non ser química nin  biológicamente  degradables. Unha vez emitidos, poden permanecer 

no ambiente durante centos de anos. 

O perigo dos metais pesados reside en que non poden ser degradados (nin química, nin  biolóxicamente) e, ademais, 

tenden a  bioacumularse e a  biomagnificarse (que significa que se acumulan nos organismos vivos acadando 

concentracións maiores que a que alcanzan nos alimentos ou  medioambiente, e que estas concentracións 

aumentan a medida que ascendemos na cadea  trófica), provocando efectos tóxicos de moi diverso carácter. No ser 

humano detectáronse infinidade de efectos físicos (dores crónicas, problemas sanguíneos, etc) e efectos psíquicos 

(ansiedade, pasividade, etc). Ver: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-

y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/metales_pesados.aspx 

Por tanto estas balsas deberan catalogarse como balsas de residuos mineiros da Categoría A e por tanto, deberan 

contar con un sistema de xestión da seguridade e de emerxencias. Cómpre lembrar que estamos a falar de terreos 

húmidos que escoan pola súa propia configuración e non existe un estudo xeotécnico que demostre que as balsas se 

poden excavar sobre a rocha directamente como afirma a promotora. Por outra banda, en base ao principio de 

precaución e tendo en conta a presencia moi próxima de núcleos de poboación, fontes, cauces e brañas con 

presencia de turberias xa non debera permitirse esta actividade extractiva a ceo aberto. 

Cómpre lembrar ademais que o periodo de retorno do caudal das balsas está previsto para 20 anos. Así prevese 

unha Balsa 1 (Fronte 1) con un volumen de 960 m3, unha balsa 2 (Fronte 2) con un volumen 1.575 m3, unha balsa 3 

(Fronte 3) con un volumen e 960 m3 e unha balsa 4 (fronte 4) con un volumen de 942 m3. 

Un total de auga de 4.437 metros cúbicos almacenada en 12 balsas e partindo das previsións realizadas pola 

promotora, xa que en canto ás intensidades, unha choiva lixeira oscila entre 0,25 a 1 mm/hora, e unha choiva 

intensa ou torrencial excede os 20 mm./hora. As precipitacións que orixinan avenidas catastróficas son 

excepcionalmente intensas, ás veces máis de 200 mm nunha hora, e este aspecto non foi avalidado. A mercantil 

promotora non avalía o peor escenario posible. Cómpre lembrar ao respecto o desastre ambiental que no ano 2014 

supuxo a rotura das balsas da canteira do Monte Neme en Carballo (A Coruña), a raíz precisamente de abandosas 

precipitacións e as concentracións anómalas de aluminio que contiñan estas augas, que tamén procedían da auga da 

choiva al igual que indica a promotora no proxecto. 

2.-  A necesidade da preceptiva avaliación de impacto ambiental do proxecto. 

A avaliación ambiental resulta indispensable para a protección do medio ambiente. Facilita a incorporación dos 

criterios de sustentabilidade na toma de decisións estratéxicas, a través da avaliación dos plans e programas. E a 

través da avaliación de proxectos, garante unha adecuada prevención dos impactos ambientais concretos que se 

poidan xerar, á vez que establece mecanismos eficaces de corrección ou compensación. 

A avaliación ambiental é un instrumento plenamente consolidado que acompaña ao desenvolvemento, asegurando 

que este sexa sostible e integrador. No ámbito internacional, mediante o Convenio sobre avaliación do impacto no 

medio ambiente, nun contexto transfronteirizo, do 25 de febreiro de 1991, coñecido como Convenio de  Espoo e 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/metales_pesados.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/metales_pesados.aspx
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ratificado polo noso país o 1 de setembro de 1992 e o seu Protocolo sobre avaliación ambiental estratéxica, 

ratificado o 24 de xuño de 2009. No dereito comunitario, pola Directiva 2001/42/CE, do 27 de xuño, sobre avaliación 

das repercusións de determinados plans e programas no medio ambiente, e pola Directiva 2011/92/UE, do 13 de 

decembro, de avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, 

que a presente lei  transpone ao ordenamento interno. 

Merece unha mención especial o Convenio Europeo da Paisaxe, ratificado o 26 de novembro de 2007, polo que 

deberá aplicarse na avaliación de impacto ambiental. 

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece tanto no ANEXO I Proxectos sometidos á 

avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, capítulo II, sección 1.ª como no ANEXO II Proxectos sometidos á 

avaliación ambiental simplificada regulada no título II, capítulo II, sección 2.ª, a necesidade da preceptiva avaliación 

ambiental para as minas a ceo aberto. 

Por outra banda o artigo 35 establece o contido do estudo de impacto ambiental  no que debe figurar a estimación 

dos dos tipos e cantidades de residuos xerados e emisións de materia ou enerxía resultantes, a descrición das 

diversas alternativas razoables estudadas que teñan relación co proxecto e as súas características específicas, 

incluída o alternativa cero, ou de non realización do proxecto, e unha xustificación das principais razóns da solución 

adoptada e un  apartado específico para a avaliación das repercusións do proxecto sobre espazos Rede Natura 2000 

tendo en conta os obxectivos de conservación de cada lugar, que inclúa os referidos impactos, as correspondentes 

medidas preventivas, correctoras e compensatorias Rede Natura 2000 e o seu seguimento. 

Cando o proxecto poida causar a longo prazo unha modificación  hidromorfolóxica nunha masa de auga superficial 

ou unha alteración do nivel nunha masa de auga subterránea que poidan impedir que alcance o bo estado ou 

potencial, ou que poida supoñer unha deterioración do seu estado ou potencial, incluirase un apartado específico 

para a avaliación das súas repercusións a longo prazo sobre os elementos de calidade que definen o estado ou 

potencial das masas de auga afectadas e incluirase un apartado específico que inclúa a identificación, descrición, 

análise e se procede, cuantificación dos efectos esperados derivados da vulnerabilidade do proxecto ante riscos de 

accidentes graves ou de catástrofes, sobre o risco de que se produzan devanditos accidentes ou catástrofes, e sobre 

os probables efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, en caso de ocorrencia dos mesmos, ou ben 

informe xustificativo sobre a non aplicación deste apartado ao proxecto. 

Cómpre ter en conta que o proxecto encádrase na Proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia 

(Decembro 2011). 
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3.- Vulneración flagrante da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora 

Silvestres. 

“Artigo 2 

1. A presente Directiva ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros ao que se aplica o Tratado. 

2. As medidas que se adopten en virtude da presente Directiva terán como finalidade o mantemento ou o 

restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos hábitats naturais e das especies silvestres da fauna e da 

flora de interese comunitario”. 

“Artigo 6 

1. Con respecto ás zonas especiais de conservación, os Estados membros fixarán as medidas de conservación 

necesarias que implicarán, no seu caso, adecuados plans de xestión, específicos aos lugares ou integrados noutros 

plans de desenvolvemento, e as apropiadas medidas regulamentarias, administrativas ou contractuais, que 

respondan as esixencias ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais do Anexo I e das especies do Anexo II presentes 

nos lugares. 

2. Os Estados membros adoptarán as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a 

deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies 

que motivasen a designación das zonas, na medida en que ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable no que 

respecta a os obxectivos da presente Directiva. 

3. Calquera plan ou proxecto que, sen ter relación directa coa xestión do lugar ou sen ser necesario para a mesma, 

poida afectar de forma apreciable aos citados lugares, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans 

e proxectos, someterase a unha adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en cuenta os obxectivos 

de conservación do devandito lugar. Á vista das conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao 

disposto no apartado 4, as autoridades nacionais competentes só se declararán de acordo con devandito plan ou 

proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se procede, tras 

sometelo a información pública”. 

4.- Impactos ambientais severos. 

 Afección moi severa e prexuizos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa coherencia. Falla de 

conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden de 

límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para o mantemento 

dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede. Afección significativa e danos irreversibles a outros 

espazos protexidos: 

Río Landro 

O río Landro ou Landrove é un curso fluvial galego, pertencente á vertente cantábrica. Segue unha dirección S-N e 

desemboca na ría de Viveiro. Ten un percorrido de 42 km e a súa bacía esténdese por 268 km². 

Nace na parroquia do Viveiró (Muras), nas vertentes oeste e suroeste da serra do Xistral, a 800 m de altitude. Baixa 

por un val aberto até Escoiras, que logo se estreita, ao paso que recibe as augas dos regatos da Eireixa, Ribeira, 

Torres Vellas e Barocas. Vólvese a abrir por Nogarido e, outra vez encaixado, recolle as achegas do Besteburiz, 

Balsadas e Grandal. Desde Santa Mariña contribúen o Boimente, o Louro, o Loureiro (ou río Xudreiro, onde está a 

fervenza do Pozo da Ferida), o río da Balsa e o Fontecova. Posteriormente chega ao concello de Viveiro para 

desembocar entre a praia de Area, en Covas, e o porto de Celeiro. Na desembocadura, o Landro forma unha 

pequena zona húmida. Constitúe os límites entre os concellos de Muras e Ourol. 

Escoiras é un lugar da parroquia de Silán no concello lugués de Muras na comarca da Terra Chá, afectada polo 

proxecto de explotación e o plan de restauración da explotación de recursos mineiros da sección C) de ampliación a 

San Acisclo número 4076. 
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Zona especial de conservación do Río Landro 

O río Landro é un espazo natural galego catalogado como zona especial de conservación (ZEC) que inclúe parte das 

ribeiras do río Landro, desde case o seu comezo ata o interior do esteiro da ría de Viveiro, e do seu afluente o rego 

de Bravos. Esta área de conservación ocupa 127,19 ha. da mariña occidental lucense nos concellos de Ourol e 

Viveiro, comezando desde Bravos e Xerdiz e Miñotos e indo ata Vieiro e Magazos. Destaca pola presenza do salmón 

e polos hábitats de xunqueiras na marisma. 

Parte deste espazo cadra co monumento natural do Souto da Retorta, e nel están os eucaliptais de Chavín. 

Os hábitats cos que conta a vexetación deste espazo van desde aqueles dos esteiro e as lameiras que o rodean, os 

prados e pasteiros, as matogueiras, os queirogais, así como os bosques de ribeira, tanto de monte como das abas 

das ribeiras. 

Nos bosques do río Landro teñen presenza os soutos e carballeiras de Quercus robur e Quercus pyrenaica, así como 

os bosques de ribeira de abeneiros (Alnus glutinosa) e freixos (Fraxinus excelsior). 

As especies da flora catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo 

galego de especies ameazadas son: 

Narcissus asturiensis 

Narcissus cyclamineus 

Entre a fauna compre destacar os mamíferos acuáticos, como as londras, e os mexillóns de ríos. Tamén, a presenza 

de 9 taxóns de aves con interese de protección, como o picapeixe (Alcedo athis) e a papuxa do mato (Sylvia undata). 

O proxecto de explotación e o plan de restauración da explotación de recursos mineiros da sección C) de ampliación 

a San Acisclo número 4076 fica a menos de 500 metros do cauce do río Landro ao seu paso por Cabanas (Muras), a 

318 metros do rego de Coraxus, que nace na Serra do Xistral e tributa no río  Landró e a escasos 500 metros do rego 

de Silán tributario tamén deste. 

Serra do Xistral 

A serra do Xistral forma o núcleo do serras setentrionais de Galiza que separa a Terra Chá do mar, do que irradian os 

serra da Toxiza cara ao leste, a Carba cara ao poñente, e montes de Buio e dos Cabaleiros, na caída do macizo cara 

ao litoral. Este conxunto montañoso esténdese polos concellos das Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, 

Mondoñedo, Muras, Ourol, O Valadouro, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro e Cervo. 

É un espazo natural declarado como zona especial de conservación (ZEC). É a zona de frecuente néboa e ventos e 

menos horas de irradiación solar. As néboas que percorren as chairas elevadas da serra deixan abondosas 

precipitacións, e enchoupan e favorecen as súas extensas turbeiras e pasteiros. 

En canto á flora prosperan especies endémicas, como o buño, a Drossera intermedia e diversas especies de musgos 

de Sphagnum e uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas, como Erica mackaiana, Erica ciliaris e Erica tetralix, 

uceiras secas europeas e uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo (Ulex sp.). 

Destaca a presenza de augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areosas (Litorelletalia 

uniflorae), lagoas eutróficas naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition, lagoas e estanques 

distróficos naturais, ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-

batrachion, formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas 

montañosas (e de zonas submontañosas de Europa continental), turbeiras de cobertor, depresións sobre substratos 

turbosos de Rhynchosporion, bosques aluviais de amieiros, freixos de río, Alno-padion, Alnion incanae e salgueiros, 

xunto con bosques de acivros. 

Entre a fauna destacan especies infrecuentes como dúas especies de bolboretas do xénero Erebia (para as que se 

describiron subespecies endémicas do Xistral), o neverón (Chyonomis nivalis) ou a lagarta das brañas (Zootoca 
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vivipara, antes Lacerta vivipara), que ten nesta serra unha das poucas localidades de presenza en Galiza e que 

conforman o seu límite occidental de distribución mundial. 

Posúe unha interesante herpetofauna, con poboacións de saramaganta (Chioglossa lusitanica), lagarto das silvas 

(Lacerta schreiberi) ou lagarta da serra (Iberolacerta monticola), ademais da xa citada lagarta das brañas. Constitúe, 

así mesmo, unha fronteira natural entre dúas subespecies de sacabeiras, a Salamandra salamandra gallaica e a 

S.s.bernardezi, que podemos atopar na serra nas súas formas típicas e híbridas. 

Entre as aves, vense especies propias de zonas abertas como a curuxa das xunqueiras (Asio flammeus), as rapinas ou 

tartarañas (Circus ssp.) ou de zonas húmidas, como a arcea (Gallinago gallinago). Outras especies destacábeis son o 

úbalo (Carduelis spinus), o picanzo vermello (Lanius collurio), o picanzo real (Lanius excubitor) e a papuxa montesa 

(Sylvia undata). Atópanse tamén carnívoros como o lobo (Canis lupus), o gato bravo (Felis sylvestris), a xeneta 

(Genetta genetta), a donicela (Mustela nivalis) ou o furón (Mustela putorius). 

A Serra do Xistral, coa ribeira alta do río Sor, é unha zona declarada como zona especial de conservación (ZEC) 

dentro da Rede Natura 2000. Forma parte ademais da Reserva da Biosfera "Terras do Miño". 

Río Landro 
Código ZEC 

ES1120012 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de 

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de 

Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

Viveiro, Ourol. 
Superficie 

127 ha. 
Situación 

Na comarca da Mariña Occidental, no terzo oeste da costa da provincia de Lugo. Localidades de referencia: Viveiro, 

Ourol. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Río Landro”, de 127 ha. 
 Monumento natural “Souto da Retorta”, de 3,19 ha. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

1130   Esteiros 

1140   
Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga 
na baixamar 

1310   
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de 
zonas lamacentas ou areentas 

1320   Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

1330   Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420   
Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas 
(Sarcocornetea fructicosae) 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Rede_galega/Monumentos_naturais/seccion.html&std=Souto_da_Retorta.html
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3270   
Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion 
rubri p.p. e de Bidention p.p. 

4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß 
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou 
arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6420   
Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-
Holoschoenion 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos 
montano a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-
Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

9260   Soutos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma polylepis 

Narcissus cyclamineus Lucanus cervus Petromyzon marinus 

  
Margaritifera 
margaritifera 

Salmo salar 

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta monticola Myotis myotis 

Lacerta schreiberi Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

  
Serra do Xistral 
Código ZEC 

ES1120015 
Rexión 

Atlántica 
Data declaración LIC 

29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de 

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 
Data declaración ZEC 

31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de 

Galicia. 
Instrumentos de planificación 

Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014 
Concellos 

As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, 

Xove, Viveiro. 
Superficie 

https://www.boe.es/doue/2004/387/L00001-00096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_gl.pdf
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22.964 ha. 
Situación 

Extensa área montañosa do norte e noroeste da provincia de Lugo, penetrando levemente polo oeste na provincia 

da Coruña. Pertence ás comarcas da Mariña Central, A Mariña Occidental, A Terra Chá e Eume. Localidades de 

referencia: Ourol, Ferreira, A Seara, Mondoñedo, Abadín, Muras, As Pontes de García Rodríguez. 
Outras figuras de protección 

 Zona de Especial Protección dos Valores Naturais “Serra do Xistral, de 22.964 ha. 
 Reserva da Biosfera "Terras do Miño”. 

Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Código Denominación 

3130   
Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación 
de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea 

3160   Lagos e estanques distróficos naturais 

3260   
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion 

4020 ß 
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix 

4030   Queirogais secos europeos 

6220 ß 
Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea 

6230 ß 
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas 
submontañosas da Europa continental) 

6410   
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou 
arxilo-limosos(Molinion caeruleae) 

6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos 
montano a alpino 

6510   
Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

7110 ß Turbeiras altas activas 

7120   
Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito 
natural 

7130 ß Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7130   Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas) 

7140   'Mires' de transición 

7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 

8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

8230   
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-
Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Covas non explotadas polo turismo 

9180 ß 
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-
Acerion 

91D0 ß Turbeiras boscosas 

91E0 ß 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

9380   Acevedos 

Especies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE 

Flora Invertebrados Peixes 

Narcissus asturiensis Coenagrion mercuriale Chondrostoma 
polylepis 

http://portaledicion.cmati.xunta.es/web/portal-cmaot/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Terras_do_Minho.html
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Narcissus 
pseudonarcissus ssp. nobilis 

Elona quimperiana 
  

Sphagnum pylaisii Euphydryas aurinia   

Trichomanes speciosum Geomalacus 
maculosus 

  

Woodwardia radicans Lucanus cervus   

  
Margaritifera 
margaritifera 

  

  

Anfibios/Réptiles Mamíferos 

Chioglossa lusitanica Galemys pyrenaicus 

Discoglossus galganoi Lutra lutra 

Lacerta monticola Miniopterus schreibersii 

Lacerta schreiberi Myotis myotis 

  Rhinolophus euryale 

  Rhinolophus ferrumequinum 

  Rhinolophus hipposideros 

 

Segundo o DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de 

importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia (DOG Núm. 62, de  31 

de marzo de 2014), no seu artigo 13 defínense os obxectivos e as prioridades dos espazos de zonas húmidas e 

corredores fluviais: 

ES1120015 Serra do Xistral. 

ES1120012 Río Landro. 

Prioridade: hábitats naturais. 

1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais nos espazos protexidos Rede Natura 

2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais. 

1.2. (…) 

Prioridade: Especies de interese comunitario. 

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de interese comunitario nos espazos protexidos Rede Natura 

2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais. 

(…) 

Prioridade: procesos ecolóxicos. 

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o 

intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora. 

3.1.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que 

esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente. 

3.2. Garantir unha dinámica hidrolóxica do conxunto de zonas húmidas o máis natural posible. 
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3.2.1. Establecer medidas de xestión hídrica que aseguren un comportamento o máis natural posible das zonas 

húmidas, tendo en conta o seu grao de estacionalidade. 

3.2.2. Establecer mecanismos para mellorar o coñecemento e realizar o seguimento das dinámicas hidrolóxicas. 

3.2.3. Establecer e desenvolver unha estratexia de adaptación ás previsións de cambios da dinámica hidrolóxica 

por efecto do cambio climático nas ZEC con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais. 

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos. 

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das zonas 

húmidas e cursos fluviais, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais. 

(…) 

Prioridade: uso público. 

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá. 

 Afección moi severa e prexuizos significativos para os recursos hídricos. Vulneración flagrante da Directiva 

Marco dá Auga (DMA). AUSENCIA DUN ESTUDO HIDROLÓXICO E HIDROXEOLÓXICO QUE GARANTA A 

CALIDADE DAS MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS E SOTERRADAS E A NON AFECCIÓN AOS ACUÍFEROS:  

Existe unha afección severa ao conxunto de cauces da área e afección do proxecto con impactos sobre brañas, 

humidais, fontes e nascencias de cauces. Existe unha importante rede fluvial afectada polo proxecto de explotación 

mineira a ceo aberto. 

A mercantil promotora non avalía a calidade das masas de auga afectadas polo proxecto nin presenta un estudo 

químico da súa composición. Non existe estudo algún sobre a importancia dos ríos, regatos e a conectividade 

ecosistémica dos corredores fluviais da área de afección do proxecto. Non se miden os caudais dos cauces afectados 

e non se garante a integridade dos acuíferos e das masas de auga soterradas. Tamén se obvia a calidade actual 

destas de cara a establecer unha comparativa no caso de que nun futuro fose posible á hora de esixir 

responsabiliades polo mal estado das augas. 

A Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora 

silvestres, insta os estados membros da UE para fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que revistan 

primordial importancia para a fauna e a flora silvestres. Trátase daqueles elementos que, pola súa estrutura lineal e 

continua (como os ríos coas súas correspondentes ribeiras ou os sistemas tradicionais de deslinde dos campos), ou 

polo seu papel de puntos de ligazón (como os estanques ou os soutos) resultan esenciais para a migración, a 

distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres. 

Na lexislación española, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. BOE 299, 

14/12/2007 (Modificada pola Lei 33/2015. BOE 227, 22/11/2015) define corredor ecolóxico como: “o territorio, de 

extensión e configuración variables, que, debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conecta 

funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, 

permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a 

migración de  especímenes desas especies” (Lei 42/2007. Art. 3). 

A preservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais constitúe un requisito legal 

imposto polos Directiva Hábitats e pola propia Lei 42/2007. Considerando en ambos os casos a importancia dos 

corredores ecolóxicos como elementos de unión entre os espazos de alto valor ambiental, as consideradas como 

zonas núcleo de biodiversidade, representados estes últimos polas áreas protexidas, así como polas áreas que, sen 

ser designadas legalmente baixo unha figura de protección, manteñen unha elevada biodiversidade. 
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Dos distintos tipos de corredores ecolóxicos que poden recoñecerse no  NW Ibérico (montañosos, fluviais, litorais e 

mariños), son os corredores fluviais os que de forma máis efectiva favorecen o refuxio, movemento e dispersión dun 

gran número de especies silvestres, pertencentes a distintos grupos  taxonómicos e a distintos tipos de ambientes 

(terrestres,  semiterrestres, acuáticos), servindo ademais de conexión efectiva entre os corredores  montanos e as 

zonas núcleo de biodiversidade, coas establecidas no espazo litoral e mariño. 

O concepto de corredor fluvial vai aparellado ao propio concepto de río, que representa moito máis que unha simple 

masa de auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca o conxunto do territorio fluvial, é dicir, o río na súa 

canle de estiaxe, a vexetación de ribeira e o espazo que ocupan as augas durante as crecidas, xunto coa cuberta 

vexetal asociada. 

Os corredores fluviais, ademais do seu valor ecolóxico intrínseco, cumpren dúas funcións fundamentais, como 

conectores ecolóxicos e como reguladores hidrolóxicos. 

Respecto ao valor ecolóxico, os corredores fluviais albergan ecosistemas asociados ao río tanto acuáticos como 

terrestres e de interface entre ambos, configurando un espazo de elevada biodiversidade que funciona como refuxio 

para moitas especies vinculadas ao ámbito fluvial. Este valor ecolóxico singular vese incrementado pola función 

fundamental de  conectores ecolóxicos entre ecosistemas acuáticos e terrestres e entre zonas de alto valor 

ambiental  territorialmente afastadas. Esta función reviste unha especial importancia ao atoparse moi  fragmentados 

os ecosistemas terrestres por infraestruturas e diversos usos do chan. Neste contexto, os corredores fluviais 

representan os  conectores máis válidos, ou polo menos os máis funcionais, para interconectar poboacións de seres 

vivos que doutra maneira quedarían illadas. 

Finalmente, no seu papel de reguladores hidrolóxicos actúan como  laminadores do caudal e das cargas de 

sedimento que arrastra o río en períodos de crecida, disipando parte da súa enerxía, reducindo os danos asociados e 

recargando os acuíferos. Desta maneira, o rio transporta tanto sedimentos ata as praias como nutrientes aos 

estuarios e augas costeiras, cos consecuentes beneficios ecolóxicos e económicos asociados.  

E cómpre ter moi en conta que o río Landro constitúe un corredor ecolóxico de primeira magnitude que comunica 

dous espazos da Rede Natura 2000 como é a Serra do Xistral co río Landro, garantindo a necesaria coherencia desta 

e a conectividade estre dous espazos de alto valor ecosistémico. Ao que hai que engadir outros afluentes deste que 

nacen tamén na ZEC Serra do Xistral. 

 Afección severa e prexuizos irreversibles para o sistema de brañas e humidais da zona de afección do 

proxecto: 

Os humidais son fontes de vida, xa que o 40 % das especies do mundo viven ou se reproducen nestes espazos. 

Tamén son fonte de auga limpa e de alimento, de feito, unha de cada sete persoas depende dos humidais para o seu 

sustento. Os servizos que brindan os humidais son incalculables e insubstituíbles. 

Existe unha afección importante e inmediata para os seguintes humidais: A Brañeira e Pico da Brañeira. 

Centos de hectáreas de lagoas, lagos, brañas, xunqueiras, bosques húmidos e turbeiras están en serio risco de 

desaparición por mor da expansión denscontrolada de eólicos e infraestruturas hidroeléctricas en Galicia. En Galicia 

só hai 5 humidais protexidos ao abeiro do Decreto 110/2004, do 27 de maio. Posteriormente no ano 2008 a Xunta de 

Galicia aprobaba o Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais 

protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia, vixente na actualidade. Desde o ano 2008, data de creación 

do Inventario como rexistro público de consulta dos humidais, a Xunta abandonouno por completo e non se 

molestou en inventariar debidamente os humidais galegos incumprindo de cheo a Directiva 2000/60/CE, pola que e 

establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas (en diante DMA). 

O obxectivo ambiental da DMA é “establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as 

augas de transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que preveña todo deterioración adicional e protexa e 

mellore o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos ecosistemas terrestres 

e humidais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos”. 
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A inscrición dun humidal no Inventario de humidais de Galicia deixará constancia, como mínimo da súa dentificación, 

denominación e descrición, codificación e denominación do humidal, descrición xeral do humidal, tipoloxía, 

localización e superficie, localización xeográfica, administrativa e hidrolóxica, superficie do humidal, hábitats, 

vexetación e flora, fauna, réxime de protección, plans e medidas de conservación, estado de conservación e 

cartografía. 

Ao non delimitarse debidamente os humidais do Inventario difícilmente se poden identificar, controlar e moito 

menos cumprir cos obxectivos de calidade destas masas de auga que esixe a DMA e por tanto, xa non habería ningún 

obxectivo ambiental que cumprir, abandonando a súa sorte estes espazos que prestan grandes e valiosos servizos 

ecosistémicos. 

O desleixo da Xunta de Galicia con respecto aos humidais e de tal envergadura que na praxe a cidadanía ten que 

pasar polo que indican as empresas nos proxectos, sen poder constatar a veracidade do que neles se realta. As obras 

de construción das infraestruturas industriais sobre estes espazos ou con afección aos mesmos, provoca a 

desaparición dos valores naturais destes. A apertura de viais, as cimentacións, as gavias de cabreado, a construción 

das subestasións eléctricas, as liñas de evacuación e os centros de transformación están a provocar a framentación e 

drenaxe destas zonas húmidas con un impacto ambiental irreversible e inasumible nunha época de crise climática 

como a actual. 

As turbeiras son importantes sumidoiros de carbono e por tanto son cruciais para facer fronte a unha emerxencia 

climática que está a acelerar a perda de biodiversidade. Os humidais están a desaparecer máis rápido que ningún 

outro ecosistema e a implantación de proxectos industrais no seu ámbito xeográfico non é a solución adecuada para 

contribuír ao cambio climático. Existen numerosas zonas de humidais, xuncais, brañas e lagoas e directamente 

afectadas polos aeroxeradores. En consoancia co artigo 21 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e 

transición enerxética, relativo á consideración do cambio climático na planificación e xestión territorial e urbanística, 

así como nas intervencións no medio urbano, na edificación e nas infraestruturas do transporte, os humidais, as 

brañas e as lagoas, ao igual que as nascencias dos ríos deberan ser consideradas zonas de sensibilidade e exclusión 

de infraestruturas eólicas, pola súa importancia para a biodiversidade, conectividade e provisión de servizos 

ecosistémicos.  

5.- A prevalencia da protección ambiental da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade. 

“Artigo 2. Principios. 

Son principios que inspiran esta lei: 

a) O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos 

ecosistemas para o benestar humano. 

b) A conservación e restauración da biodiversidade e da  xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias 

económicas, sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais. 

c) A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, 

das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade. 

d) A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade 

xeolóxica e da paisaxe (…). 

f) A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da 

devandita prevalencia. 

g) A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”. 

6.- A falla de consoliación do dereito mineiro “Ampliación a San Acisclo” número 4070. 
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Esta concesión outorgada en marzo de 1969 non dispón de resolución expresa de consolidación de dereitos mineiros 

consonte á disposición transitoria primeira da Lei 22/1973, de 21 de xullo de Minas. 

Non está acreditada a vixencia da concesión e explotación “Ampliación a San Acisclo” número 4070, ao non constar 

resolución expresa de consolidación deste dereito mineiro.  

Non se acredita a presentación dos correspondentes plans de labores, tal e como esixe a normativa vixente. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

1.- O rexeitamento do proxecto de explotación e o plan de restauración da explotación de recursos mineiros da 

sección C) de ampliación a San Acisclo número 4076, situada no termo municipal de Muras, na provincia de Lugo 

(DOG Núm. 13, de 20 de xaneiro de 2022). 

2.- A denegación do dereito mineiro solicitado xa que a solicitude e o proxecto presentado incumpren o artigo 26. 2 

a Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia por: 

a) A inadecuación da memoria e demais documentos presentados aos requisitos e condicións esixidos pola 

lexislación  mineira. 

b) A falta de acreditación da viabilidade dun aproveitamento racional dos recursos mineiros, en función da existencia 

de recurso natural mineral en cantidade e calidade. 

c) O incumprimento dos requisitos subxectivos ou a insuficiente acreditación da solvencia económica ou técnica do 

solicitante. 

d) A inadecuación á normativa sectorial, de carácter urbanístico, ambiental, agraria ou outra, debidamente 

acreditada no expediente. 

Por outra banda NON CONSTA a renovación e prórroga dos permisos de investigación outorgados á mercantil 

promotora por periodos sucesivos nin que estes estén vixentes consonte ao artigo 30 da Lei 3/2008, e 23 de maio, 

de ordenación da minería de Galicia e consonte ao disposto na lexislación xeral. 

3.- Non se acredita a viabiliade e solvencia económica e técnica da persoa solicitante polo que se incumpren os 

requisitos esixidos na lexislación mineira para poder ser titulares de dereitos mineiros (incumprimento do artigo 18 

da Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia). 

4.- Advírteselle de que parte recorrerá a autorización administrativa que aprobe este proxecto obviando os 

requisitos establecidos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental e demais normativa europea e 

aplicación e na Lei 3/2008, e 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia e lexislación xeral estatal. 

5.- Solicítase acceso á seguinte documentación ao abeiro da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, 

acceso á información pública e bo goberno e da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de 

acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as 

Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE): plans de labores anuais dos dereitos mineiros obxecto do proxecto, a 

renovación e prórroga dos permisos de investigación outorgados á mercantil promotora por periodos sucesivos 

consonte á Lei 3/2008, e 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia e consonte ao disposto na lexislación xeral 

e as autorizacións de transmisión existentes. 

En Silán, 13 de febreiro de 2022 

 

 

Asdo.- _____________________ 


