
RESOLUCIÓN  DA  DIRECCIÓN  XERAL  DE  CALIDADE  AMBIENTAL,  SOSTIBILIDADE  E 

CAMBIO  CLIMÁTICO,  POLA  QUE  SE  FORMULA  A  DECLARACIÓN  DE  IMPACTO 

AMBIENTAL DO PROXECTO DE EXPLOTACIÓN DA CONCESIÓN DERIVADA “PENOUTA Nº 

4880.1”, NO CONCELLO DE VIANA DO BOLO (OURENSE), PROMOVIDO POR STRATEGIC 

MINERALS SPAIN S.L.

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, en base as súas 
competencias para resolver este expediente ambiental segundo o Decreto 42/2019, do 28 de 
marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda e de conformidade coa proposta do Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos que 
a continuación se transcribe:

A Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental (BOE núm. 296, de 11 de decembro) , 
establece no seu artigo 7 que serán obxecto dunha avaliación de impacto ambiental ordinaria os 
proxectos comprendidos no seu Anexo I.

Dado que el proxecto ocupa una superficie de 155,80 ha o promotor cualificou o proxecto como 
incluído no grupo 2 punto a.1 do anexo I da Lei 21/2013, que recolle as “explotaciones en las que 
la superficie de terreno afectado supere las 25 ha”, polo que procede formular a súa declaración 
de impacto ambiental (DIA), de acordo co artigo 41 da citada lei.

1. DATOS DO PROXECTO E DESCRIPCIÓN DA ZONA  

1.1.  PROMOTOR E ÓRGANO SUBSTANTIVO

O promotor do proxecto é a mercantil Strategic Minerals Spain S.L. e o órgano substantivo é 
a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de 
Galicia.

1.2. DESCRICIÓN DO PROXECTO E DA ZONA DE IMPLANTACIÓN

O proxecto ten como obxectivo a explotación dos recursos da sección C,  en parte do terreo, 
para a explotación de concentrado de casiterita e columbo-tantalita e de minerais industriais 
con  alto  contido  en  cuarzo, feldespatos,  micas  e  caolín,  en  continuidade  cos  traballos 
extractivos da sección B desenvolvida ata a actualidade.

Trátase dunha explotación a  ceo aberto  que conta con zonas de  extracción,  depósitos  de 
estériles,  zonas  de  acopios,  planta  de  tratamento  e  diversas  instalacións  auxiliares  e 
equipamentos.

Esta explotación desenvolverase sobre unha zona degradada pola antiga minería desenvolta 
nos anos 70 que non quedou restaurada. Segundo  a documentación, “la distribución de los 
depósitos es recurrente sobre las áreas de las balsas y escombreras objeto de la explotación de  
la Sección B autorizada y actualmente en vigor, por lo tanto, no se ocupan nuevas áreas sin 
afectar en este proyecto de la Sección C”.
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Os traballos terán unha duración de 30 anos, a completar en 6 fases de cinco anos cada 
unha. A explotación realizarase mediante arranque por perforación e voadura en bancos de 
traballo de 10-15 m de altura, sobre a explotación abandonada. 
O perímetro de explotación ten unha superficie de 248,16 ha. A superficie total afectada por 
este proxecto estímase en 155,8 ha (oco de explotación e depósito de estériles). 

Dado que se atopa en explotación o aproveitamento de recursos da Sección B desde o 2017 
que produce concentrados de óxidos de estaño, niobio, tántalo, cuarzo, feldespatos, micas e 
caolín aproveitaranse as instalacións existentes. 

Paralelamente a explotación da sección C desenvolveranse os traballos de restauración das 
superficies afectadas.

A explotación atópase nas parroquias de Penouta e Ramilo, no termo municipal de Viana do 
Bolo. Trátase dunha zona de montes de escasa altitude e relevos suaves conformados por 
unha  sucesión  de  cumios.  O  lugar  está  moi  alterado  debido  ás  labores  mineiras  e  ás 
infraestruturas asociadas como son as pistas de acceso ás mesmas. Pola zona noroeste, a zona 
limita co ZEC de Pena Trevinca.  A explotación está rodeada principalmente por zonas de 
monte baixo e parcelario agrícola. Os núcleos de poboación son escasos e sitúanse afastados 
da zona da canteira, que está atravesada pola estrada OU-0901 e por pequenas estradas que 
vertebran o territorio.
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2. TRAMITACIÓN E ANÁLISE DO EXPEDIENTE  

2.1.  RESUMO DA TRAMITACIÓN

O  28  de  outubro  de  2020  a  Xefatura  territorial  da  Consellería  de  Economía,  Empresa  e 
Innovación en Ourense solicita informe sobre o proxecto de referencia.

O 30 de outubro de 2020 comunícase ao órgano substantivo a obrigatoriedade de someter o 
proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria e os informes que deberán solicitarse no 
período de consultas, sendo a relación: 

Organismos consultados Resposta 
recibida

Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal SI

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural SI

Dirección Xeral de Patrimonio Natural SI

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo SI

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior  SI

Instituto de Estudos do Territorio SI

Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias SI

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil SI

Concello de Viana do Bolo SI

Federación Ecoloxista Galega NO

Sociedade Galega de Historia Natural SI

O 12 de marzo de 2021 (D.O.G.  nº  49)  a Xefatura Territorial  da  Vicepresidencia  Segunda e 
Consellería  de  Economía,  Empresa  e  Innovación de Ourense  somete  o  estudo  de  impacto 
ambiental a información pública, segundo o establecido na lexislación de aplicación vixente, 
constando a presentación de alegacións por 12 persoas físicas e xurídicas, non relacionadas co 
ámbito  no  que se desenvolve  o  proxecto,  referentes  a  cuestións  que  os  correspondentes 
órganos competentes xa tiveron en conta.

O 2 de agosto de 2021 a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Empresa e Innovación 
remite a esta Dirección Xeral o expediente de avaliación ambiental, conforme ao establecido no 
artigo 39 da Ley 21/2013.

Dado que pola zona noroeste a explotación limita co ZEC de Pena Trevinca, o 23 de setembro 
se reitera á Xefatura Territorial da  Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Ourense 
a necesidade de dispoñer do informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que finalmente 
se recibe o 25 de novembro de 2011.
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2.2. ANÁLISE DO EXPEDIENTE

O expediente ambiental contén, entre outra documentación, os anuncios de exposición pública, 
as  alegacións  presentadas  e  os  informes  recibidos  como  resultado  dos  trámites  de 
información pública e de consultas.
Os trámites de Información Pública e de Consultas fixéronse conforme ao establecido na  Lei 
21/2013.
A documentación axústase á correspondente lexislación de aplicación e tanto as alegacións 
como os informes emitidos foron tidos en conta tanto na elaboración do estudo como na 
tramitación da presente declaración.

Do contido dos informes cabe indicar   o seguinte:      

O  Concello de Viana do Bolo indica que o solo no que están situados os predios ten a 
consideración  de  solo  rústico,  informando  que  non  consta  ningún  inconveniente  para  a 
actuación sinalada.

O  Instituto  de  Estudos  do  Territorio conclúe que o proxecto incorpora un EIIP, cuxo 
contido axústase formalmente ao disposto no artigo 11.2 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de 
protección  da  paisaxe de  Galicia,  e  nos  artigos  25  e  seguintes  do  Regulamento  da  Lei  
7/2008, e as medidas de integración paisaxística previstas poden considerarse adecuadas 
para reducir ou mitigar o impacto sobre a paisaxe.

A Dirección  Xeral do Patrimonio Cultural indica que consultados os arquivos da Subdirección 
Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, o planeamento municipal, o Catálogo 
do Plan Básico Autonómico de Galicia, diversa cartografía e fotografías aéreas, así como os 
visores  do  Instituto  de  Estudos  do  Territorio,  compróbase  que  non  constan  bens  do 
patrimonio arqueolóxico no ámbito do proxecto, nin no seu entorno próximo.
En consecuencia, non é previsible que as accións derivadas do proxecto xeren impactos sobre 
bens do patrimonio cultural, polo que se informa favorablemente.

A  Dirección  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e  Urbanismo  informa que,  aínda  que as 
actividades e instalacións mineiras son admisibles en calquera categoría de solo rústico, será 
necesario  obter  a  autorización ou o informe favorable do órgano que teña  a competencia 
sectorial correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal ou da 
autorización autonómica nos casos en que esta sexa preceptiva.

A  Dirección  Xeral de  Gandería,  Agricultura  e  Industrias  Agroalimentarias a  través  do 
Servizo  de  Sanidade  e  Produción  Vexetal  lembra  que  a  totalidade  do  material  vexetal  a 
implantar debera ser san e controlado fitosanitariamente, e debera proceder de produtores 
oficialmente autorizados e que no caso de que se prevexa o emprego de produtos fitosanitarios, 
dita aplicación debera levarse a cabo de acordo ao establecido no R.D. 1311/2012, e a través do 
Servizo de   Infraestruturas  Agrarias  indica  que  no  terreo  obxecto  da  solicitude  non  hai 
ningunha zona de reestruturación parcelaria en proceso aberto ou rematado. 

A  Dirección  Xeral de Planificación e Ordenación Forestal a través do  Servizo de Montes 
informa que os terreos, situados no termo municipal de Viana do Bolo, réxense polo Plan Básico 
Autonómico.  Están clasificados polo Xurado Provincial  como monte veciñal  en man común 
denominado Dehesa da Chanca con unha superficie de 775 ha, (nas que están incluídas as 
destinadas ao aproveitamento mineiro), a favor da comunidade de A Penouta en acordo de 23 
de xuño de 1975, e que este monte non conta, a día de hoxe, con plan de xestión aprobado e 
rexistrado.
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A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a través do Servizo de Prevención e Análise de 
Riscos  conclúe  que  o  titular  deberá  implantar,  manter  e  revisar  o  seu  propio  plan  de 
autoproteción, elaborado por técnico competente, en previsión das emerxencias que se poden 
producir a consecuencia da propia actividade e as medidas de reposta ante situacións de risco 
ou catástrofes que poidan afectar ao proxecto.

A Dirección  Xeral do Patrimonio Natural informa que a ZEC “Pena Trevinca” é perimetrada 
pola explotación ao longo de aproximadamente 4 km, dos que 2,2 km tamén perimetran unha 
ZEPA. Os impactos sobre estes espazos non son directos, pero sen dubida, existirán impactos 
indirectos derivados da explotación mineira. Esta actividade xera ruído (maquinaria de elevado 
tonelaxe, cintas transportadoras, moendas, actividade durante todo o día e ano, explosivos, 
etc.).  Así mesmo, xera unha barreira e unha fragmentación, tanto por lonxitude como polo 
ancho (pódese asimilar a actividade como un rectángulo de 2 x 1 km), como por ser un medio 
hostil para a flora e fauna. Así mesmo establece unha serie de condicionantes, recollidos na 
presente DIA.

A Confederación Hidrográfica del Miño-Sil conclúe que o proxecto de explotación mineira de 
recursos da Sección C, es compatible co Plan Hidrolóxico da parte española da Demarcación 
Hidrográfica del  Miño-Sil e co Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento do Dominio Público Hidráulico e demais lexislación en vigor,  cumprindo cos 
requisitos que se indican no informe. O Plan de restauración terá que ser revisado para o 
cumprimento dos requisitos do artigo 32.4 do PHDHMS que terá que ser informado polo órgano 
de conca.

A  Sociedade Galega de Historia Natural informa sobre diversas cuestións que, no ámbito 
ambiental, son recollidas no presente IIA.

3. ÁMBITO DA DIA E CONDICIÓNS AMBIENTAIS  

3.1. ÁMBITO DA DIA

A presente Declaración refírese en exclusiva ao aproveitamento de recursos da Sección C 
que, sobre unha superficie total de 155,8 has, levará a cabo na demarcación que reflíctese no 
plano adxunto.

Para outras áreas a explotar dentro da concesión será preciso revisar a presente declaración 
ou emitir unha nova.

Non se poderá levar a cabo ningunha actividade distinta das recollidas na documentación 
salvo que se conte coa previa autorización administrativa.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO DE EXPLOTACIÓN “PENOUTA Nº 4880.1
CLAVE: 2020/0238

Páxina 6 de 15

Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental, Sostibilidade e 
Cambio Climático

C
VE

: A
R

FS
U

g9
Vo

8
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=ARFSUg9Vo8


DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO DE EXPLOTACIÓN “PENOUTA Nº 4880.1
CLAVE: 2020/0238

Páxina 7 de 15

Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental, Sostibilidade e 
Cambio Climático

C
VE

: A
R

FS
U

g9
Vo

8
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=ARFSUg9Vo8


3.2. CONDICIÓNS AMBIENTAIS

3.2.1. Atmosfera.

Os niveis de po e gases medidos nas vivendas máis próximas á zona de explotación, localidade 
de Penouta, 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.

Os niveis de presión sonora nas vivendas máis próximas á zona de explotación non poderán 
superar os valores límite establecidos na táboa B1 do Anexo III  do R.D. 1367/2007, do 19 de 
outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente a 
zonificación acústica, obxectivos da calidade e emisións acústicas.

3.2.2. Auga.

Calquera  actividade  mineira  desenvolverase  fóra  do  dominio  público  hidráulico,  zona  de 
servidume e zona de policía de augas, salvo xustificación técnica motivada, polo que debería 
darse cumprimento a esta disposición proxectando as actuacións fóra destes ámbitos.

Dous dos vertedoiros (depósitos 1 e 6) atópanse en zona de policía das canles, regueiro de 
Valdafranca (zona  norte)  e  treita  de  Cortiñas,  o  primeiro  está  catalogado  como  zona 
protexida segundo o RD 1/2016.  Estes  depósitos  deben situarse  fora  do dominio  público 
hidráulico, zona de servidume e zona de policía inundable e, para poder ser permitidos en 
zona de policía  non inundable,  deberán contar  cun informe favorable  da  Administración 
mineira en relación coa súa estabilidade, sen prexuízo da tramitación da autorización por 
este Organismo de conca (Artigo 32.2 do Real Decreto 1/2016). 

Igualmente,  as  balsas  de decantación non poderán situarse en dominio  público,  zona de 
servidume nin zona de fluxo preferente. Deberán, no momento de solicitar a súa autorización 
ante  o  órgano  de  conca,  achegar  as  coordenadas  UTM e  planos  de  detalle  coa  súa 
localización.

A realización das labores mineiros nas  zonas de extracción e a topografía  resultante do 
terreo como consecuencia da execución dos traballos de restauración non poderá supoñer a 
incorporación a unha valgada de áreas vertentes superiores en máis dun 10% á superficie da 
conca propia, por extensión do disposto no artigo 47.4 do Anexo III do Real Decreto 1/2016.

Para todo aquilo que fose de aplicación como consecuencia do disposto no Real  Decreto 
Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas,  
considerase que calquera  tipo  de obra,  traballo  ou  afección fixa  ou temporal  que poida 
afectar as canles ou as súas zonas de protección (zona de servidume e policía), así como 
calquera  aproveitamento  de  augas  públicas,  superficiais  ou  subterráneas,  ou  calquera 
vertedura,  directo  ou  indirecto,  que  poida  afectar  ás  mesmas  precisará  da  previa 
autorización e/ou concesión da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. 

As pistas necesarias para o acceso á explotación deberán dispoñer de cunetas perimetrais 
debidamente dimensionadas que conduzan as  augas interceptadas polas  mesmas  ata  as 
correspondentes instalacións de depuración.

Todas as augas residuais xeradas dentro do perímetro da explotación, incluíndo as augas de 
escorrenta provenientes  dos  vertedoiros  e  das  instalacións  auxiliares,  provisións  de 
materiais, zona de lavado, pistas, etc. deberán ser depuradas, de forma que as verteduras 
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realizadas non supoñan o incumprimento das normas de calidade establecidas na normativa 
vixente.

Deberá deseñarse un sistema de recollida de augas de escorrenta con sólidos en suspensión 
do interior dos vertedoiros e outras partes do recinto ao aire libre da explotación por medio 
de canles, construídos nas zonas baixas, que conduza ditas augas a balsas de decantación ou 
outro tratamento de depuración que resulte necesario, co fin de evitar a contaminación das 
augas dos arroios e garantir a estabilidade e estanqueidade dos elementos de contención 
das balsas para evitar o seu desmoronamento e filtracións.

Nestas  instalacións  de  depuración  só  se  permitirá  a  recollida  das  augas  de  escorrenta 
xeradas no interior do recinto da actividade, impedindo a incorporación de calquera outro 
efluente  de  augas  residuais  xerado  polo  titular  ou  de  augas  exteriores  á  implantación 
industrial.

Serán precisas cunetas perimetrais que impidan a entrada de augas de escorrenta limpas no 
interior dos vertedoiros, temporais ou non, e demais zonas susceptibles de contaminalas.

Asegurarase que o desaugadoiro das redes de drenaxe, á súa saída do ámbito da explotación, 
se realíce sobre as vías de evacuación de escorrenta preexistentes, impedindo a afección ás 
canles  da contorna,  propoñendo no seu caso as  medidas  necesarias  para garantir  a  súa 
protección.

Os aceites, combustibles, cementos e outros sólidos en suspensión derivados da actividade 
non poderán verterse directamente ao terreo ou aos cursos de auga.

Durante  a  fase  de  explotación  do  aproveitamento  mineiro  e  a  fase  de  abandono  das 
instalacións incluirase, dentro das medidas de vixilancia e seguimento ambiental, o control 
da calidade das augas, así como o control periódico do funcionamento das drenaxes e balsa 
de decantación. Así mesmo, no caso de que fose necesario manter o tratamento das augas 
de drenaxe da explotación durante a  fase  de abandono,  manteranse as  correspondentes 
medidas de vixilancia e seguimento ambiental.

Manterase  un  plano  periodicamente  actualizado  nas  instalacións  da  administración  da 
explotación mineira, no que se reflictan as escorrentas, a rede de cunetas drenaxes da curta  
e pistas,  canles de garda e sistemas depurativos establecidos,  puntos de vertedura para 
control do persoal do Organismo de conca.

A depuración das augas da explotación deberá cumprir  as normas de calidade ambiental 
establecidas  na  lexislación  vixente  en  materia  de  augas  para  a  masa  de auga  á  que se 
pretendan  drenar e,  no  seu  caso,  os  valores  límite  establecidos  na  correspondente 
autorización de vertedura que proceda tramitar por parte do órgano de Conca. Por tanto, en 
canto  á  calidade  da  auga  resultante  do  proceso  de  depuración  (balsas  de  decantación), 
deberán tomarse as medidas necesarias para garantir o tratamento de depuración adecuado 
das augas de drenaxe antes da súa confluencia coas canles, incluso unha vez finalizada a 
explotación da mina, garantindo a calidade físico químico das mesmas, debendo prever e 
localizar un punto de toma de mostras no referente a medidas correctoras a adoptar sobre 
as augas procedentes da explotación e a non afección a canles da contorna.

En canto á calidade da auga resultante do proceso de depuración (balsas de decantación), 
deberase garantir a calidade físico químico das augas, debendo prever e localizar un punto 
de  toma  de  mostras  no  referente  a  medidas  correctoras  a  adoptar  sobre  as  augas 
procedentes da explotación e a non afección a canles da contorna. 
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Todos  os  depósitos  de  combustibles  e  redes  de  distribución  dos  mesmos,  xa  sexan 
enterrados ou aéreos,  estarán debidamente selados e estancos para evitar igualmente a 
infiltración ás augas subterráneas. Estas instalacións deben pasar periodicamente as súas 
probas de estanquidade. O mesmo aplicarase para todas as instalacións de almacenamento e 
distribución doutras substancias susceptibles de contaminar o medio hídrico.

Ante posibles afloramentos de auga e surxencias naturais no transcurso da explotación e 
abandono da actividade, que debido a súa composición, unha vez drenada, poida producir 
cambios substanciais, efectos negativos ou a degradación dos cursos fluviais, procederase a 
dar  aviso  ao  Organismo  de  conca,  analizar  a  orixe,  composición  da  auga  aflorada, 
característica do estrato rochoso e determinaranse os tratamentos máis adecuados, en caso 
de ser necesarios.

Solicitarase  a  debida  modificación  das  actuais  concesións  de  auga  para  adaptalas  á 
dispoñibilidade de recursos hídricos proxectada.

Manteranse as condicións de drenaxe e as áreas vertentes previas á explotación adaptando a 
orografía da superficie  restaurada á orografía  previa,  evitando crear lagoas artificiais  ou 
variando a dirección da drenaxe das augas.

O plan de vixilancia ambiental durante a fase de explotación incluirá:
Un programa específico de control da calidade en augas superficiais e subterráneas:

• para as augas superficiais deberían definir e localizar un punto de control en todas 
as canles próximas ou que se atopen ao redor da explotación,  para comprobar a 
posible afección que se poida xerar.

• Nas subterráneas, e do mesmo xeito, como mínimo dous puntos de control.
Fixaranse as frecuencias de control, no que se diferenciarán en tres fases:

• previo inicio das obras, co fin de caracterizar a calidade inicial e coñecer o punto de 
partida (un mínimo de dous controis)

• durante a execución das obras comprobando como afectan á calidade (con frecuencia 
non superior a trimestral)

• na fase de explotación (con frecuencia non superior a semestral). 

3.2.3. Solo.

A terra vexetal  da zona de actuación será adecuadamente xestionada para garantir a sua 
preservación en tanto non se emprega na restauración.  Mentres permaneza amoreada non 
poderá ser mesturada cos lodos procedentes das balsas de decantación nin con ningún tipo de 
residuos ou entullos.

Os  residuos  xerados  deberán  ser  almacenados  en  condicións  de  hixiene  e  seguridade  e 
posteriormente deberán ser entregados a un xestor autorizado, cumprindo en todo momento 
coa normativa vixente en materia de residuos.

As labores de mantemento, servizo e reparación da maquinaria a excepción dos camións de 
transporte do material, efectuaranse nunha zona previamente delimitada e adicada a tal fin, 
evitando  derrames  de  aceites  e  combustibles  debendo  ser  xestionados  os  seus  residuos 
conforme a sua natureza. Os camións deberan realizar estas labores en taller autorizado.

3.2.4. Vexetación e Fauna.

A creación de biotopos nos cortados resultantes dos bancos de aproveitamento da mina, ten 
como finalidade a creación de zonas propicias de nidificación (ocos e plataformas naturais)  
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para  a  aguia  real  e  outras  especies  de  avifauna  que  poidan  colonizar  a  futura  zona 
restaurada. A tal fin, proxéctase a creación, na cara este da curta, dun cortado natural de 80 
metros de altura, dividido en dúas bancais de 30 m de altura e outro de 20 m. A creación de 
biotopos nos cortados tamén proporcionará zonas de nidificación das especies Riparia riparia 
e Merops apiaster, xa presentes na zona.

Na  contorna  da  zona  obxecto  do  proxecto  non  existe  ningunha  actividade  similar,  nin 
ningunha  infraestrutura  ou  industria  que  poida  producir  efectos  acumulativos  e/ou 
sinérgicos e, polo tanto, non é previsible unha acumulación de impactos.

Previamente  ao  inicio  dos  traballos  preparatorios  de  inicio  da  explotación  e  nas  zonas 
obxecto de actuación, comprobarase a ausencia de especies de fauna (avifauna) que poidan 
ser danadas. No caso de que sexan detectadas especies de fauna ameazada en época de cría,  
os traballos deberán ser paralizados ata que esta finalice.

Así  mesmo,  en  zonas  con  presenza  de  especies  de  anfibios  e  réptiles,  adoptaranse  as 
medidas necesarias para a súa recollida, transporte e solta en zonas limítrofes adecuadas ao 
seu medio natural.

É de obrigado cumprimento un recoñecemento da superficie de cada fase do proxecto, previo 
o  inicio  de  cada  actuación,  comprobando  a  presenza  de  fauna  (especialmente  avifauna, 
réptiles e anfibios), polo elevado risco de mortalidade en rozas, apertura de accesos, etc.

Non se producirá ningunha alteración nin remoción do chan natural fora do perímetro do 
proxecto. Evitarase, sempre que sexa posible, a afección sobre as árbores de ecotipos locais 
o presentes na zaona, que non estean dentro das zonas de explotación.

Deberase cumprir co establecido na Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de 
Galicia  e  o  Decreto  130/1997,  do  14  de  maio,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de 
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (en todo o que non se 
opoña a nova lei), evitando o arrastre de terras e materiais cara aos cursos de auga mais 
próximos, xa sexan temporais ou permanentes.

En todo  momento  deberanse cumprir  os  parámetros  de  calidade das  augas  conforme o 
establecido no anexo V do citado regulamento.

Reutilizarase  a  terra  vexetal  extraída  para  a  restauración  das  zonas  afectadas  polas 
actuacións. Nos traballos de acondicionamento da contorna, procurarase manter as especies 
existentes e unicamente poderase plantar ou sementar especies autóctonas, e, en ningún 
caso, especies exóticas ou invasoras.

É  necesario  realizar  un estudo  detallado  de afeccións  indirectas  aos  espazos  protexidos 
lindeiros no que se analicen os efectos derivados da emisión de po e dos ruídos nunha zona 
de polo menos 2,5 km de radio desde o centro da explotación ou da zona na que ditas  
emisións ou ruídos cheguen a ser máis intensas. Para estes efectos, debe obterse un mapa 
de isofonas, que determine a intensidade do ruído na zona definida de 2,5 km, no interior da 
ZEC e ZEPA.

No referente as labores de restauración con cuberta vexetal,  considéranse adecuadas as 
especies seleccionadas, aínda que deben integrarse outras especies de interese para os fins 
perseguidos, como son o serbal (Sorbus aucuparia), a abeleira (Corylus avellana) e ericáceas 
(Erica australis).
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Terase en  consideración  que  as  futuras  áreas  restauradas  proporcionaran  hábitats 
adecuados para a proliferación de presas potenciais para o aguia real e outras aves rapaces 
presentes na zona (pequenos mamíferos como coello e lebre, aves como a perdiz e réptiles),  
polo  que  interesa  unha  cuberta  vexetal  predominante  de  matogueira  baixa  con  zonas 
abertas de pasteiro ou pradería natural. Debe incrementarse a densidade da vexetación para 
plantar  e  deseñar  un  patrón  de  rodais  máis  compactos  (en  lugar  de  determinar  unha 
densidade tipo por hectárea), que proporcionen refuxios á fauna e alternen con zonas de 
pradeira  máis  ou  menos  extensas  (xeradas  por  hidrosementeira).  A  vexetación  arbórea 
plantarase en pequenos bosquetes  máis  densos, naqueles  lugares nos que as  condicións 
sexan máis favorables, por profundidade do chan e frescura do mesmo.

Considéranse adecuadas as medidas propostas para o fomento da fauna presente na zona.  
Con respecto aos tobos de coellos, pódese avanzar na súa instalación, colocando majanos ou 
outras  infraestruturas  de  refuxio  nas  zonas  de  vertedoiro  definitivo  e  coa  restauración 
vexetal finalizada, tan pronto como sexa posible. Enténdese que as zonas que se habilitarán 
para as aves, situadas no oco da mina, non entrarán en funcionamento ata que finalice a 
explotación. Por iso pódense instalar algúns noiros de menor tamaño (20-30 m de lonxitude 
por 4-5 m de altura) en lugares protexidos, nas zonas de vertedoiro definitivo e restaurado.

Todas estas actuacións han de reflectirse nun plan de restauración máis detallado, no que se 
deseñen os rodais tipo de plantación de arbustivas e arbóreas (cunha densidade maior da 
actualmente prevista e  patróns de plantación irregulares)  e  a  previsión de superficies  a 
restaurar en períodos non inferiores a 3 anos, en función do avance previsto do crecemento 
dos vertedoiros definitivos.

En relación á instalación da lagoa no fondo da curta, na que se prevé bombear a auga da  
mesma co fin de mantela en niveis que permitan a estabilidade ecolóxica, hai que sinalar que 
este método non garante a autonomía do sistema proposto a longo prazo, e proponse a 
construción de un desaugadoiro que manteña o nivel pola simple acción da gravidade.

Os controis asociados ao seguimento ambiental céntranse no control de emisións (po, ruído 
e vibracións), verteduras (augas) e incidencia visual (restauración), abarcando o ámbito da 
explotación e a localidade de Penouta. Estes controis programados deben estenderse aos 
ámbitos  lindeiros  da  ZEC  e  da  ZEPA,  realizando  un  seguimento  da  evolución  das 
representacións dos hábitats ao longo do proceso de explotación e do uso do espazo por  
parte da fauna, especialmente das especies ameazadas, vinculadas á ZEC e á ZEPA.

Debe detallarse a afección ás zonas non intervidas, naturais ou naturalizadas, sobre as que 
non se actuou ou non se prevé actuar, dentro da concesión mineira. Por outra banda, ha de 
detallarse  a  afección  ás  canles  naturais  da  zona  e  aos  seus  eventuais  percorridos  polo 
interior da zona de concesión, así como comprobar a existencia do hábitat prioritario 91E0*  
nas súas marxes e ribeiras.

Debe establecerse unha franxa de protección ao redor das canles naturais, de non menos de 
5,0  m  de  anchura  en  ambas  as  marxes,  respectando  a  súa  vexetación  autóctona  e 
protexéndoos de eventuais arrastres por escorrentas.

En todo caso, as voaduras realizaranse fóra da época de cría das aves presentes na zona.

Polo menos durante os primeiros 3 anos, o control de verteduras e calidade de augas dos 
arroios debería ser mensual, pasando posteriormente e en función dos resultados obtidos, a 
unha periodicidade trimestral.

Se durante a execución e explotación do proxecto detéctase ou demostra calquera afección 
significativa  sobre  os  valores  naturais  da  zona,  tomaranse  inmediatamente  as  medidas 
adecuadas  para  paliar  a  devandita  afección  e  será,  o  Servizo  de  Patrimonio  Natural  de 
Ourense quen decidirá sobre a conveniencia da solución para adoptar, así como as actuacións 
precisas ou as medidas compensatorias adecuadas para corrixir os efectos producidos. 
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3.2.5. Paisaxe.

O proxecto adaptarase ao previsto no decreto 238/2020, de 29 de decembro, de directrices 
da paisaxe.

3.2.6. Restauración.

Unha das prioridades será a de restaurar gradualmente a zona , sempre que o desenvolvemento 
das labores mineiras o permita. En todo caso, antes de decretarse o abandono, recuperaranse 
na súa totalidade todas as superficies alteradas pola execución do proxecto.

Os labores de revexetación deben comezarse canto antes e non ao termo da concesión. Para elo, 
designaranse as zonas de vertedoiro definitivo e comezar os labores de restauración tan pronto 
como sexa posible, actuando en superficies de 4-5 ha. Estas superficies se deberan perfilar e 
prover  da  cuberta de  terra vexetal,  procedendo á  plantación de arbustivas  e  arbóreas no 
momento que estea garantida a súa supervivencia e nun prazo non superior a un ano desde a 
súa preparación.  Realizarase un seguimento da evolución da vexetación e a  reposición das 
marras que se orixinen. Debe preverse a emisión de informes quinquenais da evolución dos 
terreos restaurados.

Adoptaranse  as  medidas  pertinentes  de  restitución  xeolóxica  e  xeomorfolóxica  da  zona, 
realizando  labores  de  descompactación  das  terras  afectadas  polo  paso  da  maquinaria, 
reutilizando a terra vexetal amoreada e mantida en condicións óptimas.

As  especies  de  ecotipos  locais  a  empregar  (arbores,  arbustos,  matas  e/ou  herbáceas) 
procederan da mesma zona ou outra similar, segundo criterios bioxeográficos, litolóxicos, de 
vexetación potencial e climáticos.

As especies a empregar deberan ser compatibles co hábitat no que se van a implantar. O 
hábitat, estación ou localización vai estar definido pola interdependencia e interrelación do 
clima, factores fisiográficos (topografía, pendentes, altitudes, exposición), solo ou substrato 
(perfil, textura, estrutura, fauna, flora, ciclos de nutrientes, etc) e factores bióticos.

Maximizarase a diversidade da zona de restauración, tendo sempre presentes as superficies 
a restaurar e os hábitats con representación (en superficies pequenas e/ou estacións de mala 
calidade diminúen exponencialmente as posibilidades de acadar esta premisa).

As  especies  a  empregar  deben  ser  compatibles  entre  si,  no  espazo  e  no  tempo,  e  dar 
continuidade ao espazo protexido Pena Trevinca, aplicándose no seu caso os tratamentos 
oportunos. E dicir, a competencia interespecífica e intraespecífica entre as especies que se 
implanten debe posibilitar o éxito da restauración, adoptándose, ademais, para acadar este 
obxectivo os tratamentos culturais que sexan necesarios (aclareo, clareos, claras, desbroces, 
etc).

Primarase o emprego de especies arbóreas seguido das arbustivas. So é oportuno o emprego 
de matas e herbáceas nos taludes que non poidan soportar arbores ou arbustivas e nos 
casos de risco de erosión, e sempre que sexan compatibles coas arbores/arbustos nas zonas 
onde estas se implanten.

En canto a procedencia das especies arbóreas que se vaian empregar, debera terse en conta 
o disposto na lexislación vixente sobre a delimitación e a determinación dos materiais de 
base para a produción de materiais forestais de reprodución de especies no territorio da 
Comunidade de Galicia.
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A totalidade do material vexetal a implantar debera ser san e controlado fitosanitariamente, e 
debera proceder de produtores oficialmente autorizados e que no caso de que se prevexa o 
emprego  de  produtos  fitosanitarios,  dita  aplicación  debera  levarse  a  cabo  de  acordo  ao 
establecido no R.D. 1311/2012.

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.

O  Plan  de  restauración  deberá  contar  previamente  ao  inicio  das  labores  mineiras  coa 
conformidade da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para o que se terán en conta os 
condicionantes recollidos respecto ao mesmo no seu informe de data 4 de xuño de 2021. 

3.2.7. Vixilancia ambiental.

O plan de seguimento ambiental proposto no estudo ambiental considérase axeitado, con todo 
deberánselle incorporar os controis e estudos necesarios para adaptalo aos condicionantes que 
se deriven do contido da presente declaración, sendo responsabilidade do órgano substantivo 
que o programa que finalmente se desenvolva neste sentido permita acadar os fins indicados.

O seguimento deberá ser efectuado por persoal cualificado para identificar os elementos 
protexidos da biocenose e para valorar a idoneidade das medidas adoptadas e os impactos 
que as actuacións do proxecto poden inducir sobre o medio. Dito persoal terá a capacidade  
técnica  suficiente  de  conformidade  coas  normas  sobre  cualificacións  profesionais  e  da 
educación superior.

O promotor deberá presentar, xunto co plan de labores, informes do programa de vixilancia 
e seguimento ambiental, asinados por persoal cualificado, ante o órgano substantivo, a quen 
lle  corresponde efectuar  o  seguimento e  vixilancia  do cumprimento da presente DIA de 
acordo co establecido na normativa de avaliación ambiental.

No caso de que se detecten, como resultado deste seguimento en calquera das súas fases, 
impactos  imprevistos  ou  alteracións  que  superen  os  limiares  establecidos  na  lexislación 
aplicable ou nesta DIA, comunicaráselle inmediatamente ao órgano substantivo, propoñendo as 
medidas correctoras precisas para corrixilos.

3.2.8. Outras.

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.

O órgano ambiental, 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.
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4. PROPOSTA

Logo de finalizar a análise técnica do expediente, proponse formular a declaración de impacto 
ambiental nos termos recollidos ao longo deste documento, en cumprimento do disposto no 
artigo 41 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

Manuel Díaz Cano
Xefe do Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos
(asinado electronicamente)

CONFORME:
Juan Manuel Camiño Soto
Subdirector Xeral de Avaliación Ambiental
(asinado electronicamente) 

RESOLVE Formular  a  declaración  de  impacto  ambiental  do  proxecto  de  explotación  da 
concesión derivada de permiso de investigación “Penouta 4880.1, promovido por Strategic 
Minerals Spain S.L., considerando que o proxecto é ambientalmente viable sempre que se 
cumpra, ademais do recollido no estudo de impacto ambiental e a restante documentación 
avaliada, o condicionado que figura ao longo deste documento, tendo en conta que no caso 
de que exista contradición entre eles prevalecerá o disposto nesta DIA.

Consonte o disposto no artigo 52 da dita Lei 21/2013, correspóndelle ao órgano substantivo o 
seguimento e vixilancia do cumprimento da Declaración de Impacto Ambiental.

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

De acordo co artigo 41.4 da Lei, contra esta DIA non procederá recurso algún, sen prexuízo 
dos que, no seu caso, procedan en vía administrativa ou xudicial fronte ao acto, no seu caso,  
de autorización do proxecto.

Santiago de Compostela, (na data de sinatura electrónica)

A Directora Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
María Sagrario Pérez Castellanos (asinado electronicamente)
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	3.2.7. Vixilancia ambiental.
	No caso de que se detecten, como resultado deste seguimento en calquera das súas fases, impactos imprevistos ou alteracións que superen os limiares establecidos na lexislación aplicable ou nesta DIA, comunicaráselle inmediatamente ao órgano substantivo, propoñendo as medidas correctoras precisas para corrixilos.
	O órgano ambiental, 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.
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