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1 OBXECTIVO 

O Informe de Alegacións que se redacta a continuación ten como obxectivo revisar a 
documentación presentada pola empresa COBRE SAN RAFAEL S.L. en relación ao proxecto de 
Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro, ao obxecto de 
determinar a incidencia da nova explotación da antiga canteira sobre o concello de Touro; canteira 
situada en parte sobre terreos pertencentes ao municipio. 

A situación do ámbito da canteira con respecto ao municipio de Touro reflíctese no Plano 1 que 
acompaña as presentes alegacións. 

 

Situación da canteira 

 

2 ELEMENTOS DO MUNICIPIO DE TOURO SUSCEPTIBLES DE AFECCIÓN 

Os principais elementos do municipio de Touro que poden resultar afectados pola actividade son 
os seguintes: 

 Infraestruturas ligadas ao consumo de auga no municipio. 

 Agravamento do problema ambiental de Drenaxe Ácido de Mina. 

 Poboación e vivendas situadas nas proximidades. 

 Hábitats naturais e vexetación e fauna asociada 
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 Elementos naturais da contorna directa e actividades asociadas: Río Ulla. 

 Elementos do patrimonio cultural.  

 Centros Socioculturais. 

A situación dos principais elementos reflíctese nos planos 2, 3 e 4 que acompañan as presentes 
alegacións. 

2.1 INFRAESTRUCTURAS LIGADAS AO CONSUMO DE AUGA NO MUNICIPIO 

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar afeccións sobre as 
infraestruturas ligadas ao consumo de auga no municipio: captacións para abastecemento 
municipal e/ou veciñal, conducións municipais, traídas veciñais, canles de rega e outras. 

Sinalar a este respecto que o municipio de Touro abastécese de auga a través de dous 
mananciais e unha captación no río Lañas. Estes puntos de captación compleméntanse en función 
da época do ano e os caudais dos mananciais, sendo utilizados estes tamén no verán para o 
suministro ás piscinas municipais. 

- Manancial de Arinteiro en O Pino (X: 554.750; E: 4.749.337). Situado dentro da zona de 
explotación e afectado pola construción dun vertedoiro. Nesta contorna localízanse tamén varias 
captacións veciñais. 

- Manantial de Cebreiro en O Pino. Situado fóra da zona de explotación. 
- Captación no río Lañas (X: 558.519; Y: 4.746.646).  

Instalacións de Captación. Río Lañas 

 
A situación dos principais elementos reflíctese no Plano 3 que acompaña as presentes 

alegacións. 

2.2 AGRAVAMENTO DO PROBLEMA AMBIENTAL DE DRENAXE ÁCIDO DE MINA 

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar un agravamento do 
problema ambiental de Drenaxe Ácido de Mina (DAM) provocado polos materiais existentes nos 
vertedoiros da antiga explotación, cuxa alteración está a dar lugar á mobilización de sulfatos e 
elementos metálicos cara ás canles fluviais e chans da contorna, acidificando e contaminando as 
canles fluviais do municipio.  

Os ríos Brandelos, Pucheiras e Lañas (cos seus dous afluentes), son os principais afectados pola 
contaminación causada polas augas que proceden desta vella explotación. Este problema vénse 
detectando con especial intensidade no río Lañas (afluente do Ulla), ao cal chega a contaminación 
procedente da antiga canteira a través das augas dos arroios Touro (Portanego) e Barral, que nacen 
os límites da antiga explotación.  
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Sinalar a este respecto que o problema da contaminación dos ríos do municipio de Touro é 

obxecto dun Proxecto de recuperación da rede fluvial do municipio por parte da Universidade de 
Santiago de Compostela, dirixido por Felipe Macías e posto en marcha en 2003. 

 Zona de nacemento dos arroios Touro (Portanego) 

 

2.3 POBOACIÓN E VIVENDAS SITUADAS NAS PROXIMIDADES 

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar afección directa 
sobre a poboación e vivendas situadas nas proximidades da mesma e ao longo das rutas de 
transporte asociadas á actividade mineira. 

Destacan, pola súa proximidade á canteira, os núcleos de Os Torreis de Arriba con edificacións a 
menos de 25 m do Vertedoiro Oeste Bama-Brandelos NAG (Fase 4) e Arinteiro a 260 m do Depósito 
Principal de Estériles (Fase 0) e a menos de 75 m do Vertedoiro de Arinteiro (Fase 1 a Fase Final-
Ano15). 

Núcleo de Torreis de Arriba, vista da curta Bama-Brandeiro 

 

2.4 HÁBITATS NATURAIS E VEXETACIÓN E FAUNA ASOCIADA 

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar afección directa 
sobre os hábitats naturais existentes, así como sobre a vexetación e fauna asociada. 

Como recolle o inventario ambiental do EIA e na súa planimetría, na zona ocupada pola antiga 
canteira existen varios hábitats de interese comunitario. 

Estes hábitats non se corresponden cos sinalados no inventario español de hábitat revisado con 
motivo da presente alegación, identificándose os seguintes: 

 Brezal Tojal. Breixeira Toxeira. Con carácter prioritario (4020*).  

 Escobonales, Xesteiras (4090).  

 Juncales. Xunqueiras 
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 Praderas enanas anfibias (3010). 

 Esparganiales 

A situación destes hábitats reflíctese no Plano 5 que acompaña as presentes alegacións.  

O EIA determina a inexistencia dos devanditos hábitat: 

Durante a visita de campo realizada á zona polo equipo de traballo que realizou o Estudo 
de vexetación da zona, dirixido polo Dr. Javier Taboada Castro, non se identifican estes 
HIC, xa que a presión agroforestal e mineira transformou os usos existentes fai anos. 

Con todo na inspección realizada para a redacción da presente alegación si que se atoparon 
algúns dos hábitat citados, como o caso das xunqueiras existentes na curta de Brandelos e mesmo 
se identificaron no fondo de dita curta formacións asimilables ao hábitat prioritario Bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*). 

Posible hábitat de xunqueiras e bosques aluviais na curta de Brandelos 

 

2.5 ELEMENTOS NATURAIS AFECTADOS DE FORMA INDIRECTA E ACTIVIDADES ASOCIADAS: RIO ULLA 

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar afección indirecta 
sobre os elementos naturais como o río Ulla e as súas actividades asociadas. 

Ao seu paso polo municipio, formando parte do límite sur do mesmo, o Ulla forma parte do 
Sistema fluvial Ulla-Deza,  Zona de Especial Protección polos seus Valores Naturais (ZEPVN). 

A situación do espazo natural con respecto ao municipio de Touro reflíctese no Plano 4 que 
acompaña as presentes alegacións. 

Este espazo natural comprende o río Ulla e os seus afluentes desde A Ponte de Remesquide 
(Touro), ata a súa desembocadura na ría de Arousa, cun percorrido como espazo natural dentro do 
municipio de aproximadamente uns 6 quilómetros. 

Tal e como se recolle no inventario do EIA, no río Ulla identificouse a presenza da ostra perlífera 
de auga doce (Margaritifera margaritifera). Este molusco bivalvo está catalogado como “En peligro 
de extinción” no Catálogo Español de Especies Ameazadas e no Catálogo galego de especies 
ameazadas. O EIA recoñece que o estado de conservación actual é desfavorable-malo, con malas 
perspectivas futuras nos ríos Ulla e Deza. 

A trasmisión da contaminación desde a canteira ata o espazo natural ten unha canle de 
comunicación directo a través da rede hidrográfica da contorna, asociada ao oeste ao río Brandelos 
(Rego das Minas e Rego de Pucheiras) e ao leste ao río Lañas (Rego das Pozas, Barral e Touro/ 
Portanego). 
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ZEPVN Sistema fluvial Ulla-Deza no municipio de Touro e conca vertente desde a canteira ao río 
Ulla 

 

O río Ulla é tamén un valor turístico de gran importancia para o municipio, xa que asociado ao 
mesmo atópanse dúas rutas de sendeirismo homologadas, que percorren parte das súas ribeiras 
(PR-G 93 y PR-G 121).  

No río Ulla pódese destacar tamén a zona libre de pesca do río Beseño que ten unha lonxitude de 
4,5 qm e marca o seu límite superior en Beseño de Abaixo e o inferior na desembocadura no río 
Lañas; a principal especie que se pesca nesta zona é a troita. 

2.6 ELEMENTOS DO PATRIMONIO CULTURAL  

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar afección sobre 
elementos do patrimonio cultural recollidos no catálogo de ordenamento municipal e 
concretamente ao Castro de Copa.  

Tal e como se recolle no Anexo 4 do EIA, Informe de identificación e valoración do Castro de 
Copa (Touro, A Coruña), o Castro de Copa sitúase dentro da zona de afección do proxecto, na 
ocupación prevista para o vertedoiro de Bama-Brandelos.  

No informe establécese que aínda que na actualidade non se documenta ningún tipo de restos 
construtivos ou material en superficie, a normativa municipal permite o uso deste terreo logo 
dunha intervención arqueolóxica previa, cuxos resultados condicionarán o uso posterior. 

Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro   Páx. 9 
 



Informe de alegacións Concello de Touro 

 

Contorna do Castro de Copa 

 
Fonte: Anexo 4 do EIA 

 
Vertedoiro existente na contorna próxima 

2.7 CENTROS SOCIAIS E CULTURAIS  

O Concello de Touro considera que a reapertura da canteira pode provocar afección sobre os 
centros socioculturais do municipio; principalmente sobre o complexo dotacional situado a 650 m 
do perímetro sueste do ámbito de actuación e onde se localizan diversas dotacións educativas, 
deportivas, sociais e lúdicas: 

- Centro de Interpretación do Río Ulla. 
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- Gardería. 
- Residencia da terceira idade Os Tercios S.L. 
- Piscina municipal. 
- Centro de Protección Civil. 
- Área Recreativa Praza do Luar, con aparcadoiro de caravanas. 

Vista da zona de instalacións desde o noiro perimetral da canteira  

 

2.8 ASPECTOS EXCLUÍDOS DA AVALIACIÓN AMBIENTAL 

A avaliación do impacto ambiental, asociada á Actualización do Proxecto de Explotación Vixente 
de Cobre de Touro, pretende estudar a incidencia ambiental da reapertura da canteira, pero con 
todo non incluíu no seu inventario todos os elementos susceptibles de afección existentes no 
municipio de Touro. No proxecto non se avaliaron con detalle ou non se incluíron na avaliación 
elementos tan singulares como os seguintes: 

 Vivendas nas rutas de trasporte asociadas á explotación. 

 Río Ulla. 

 Rutas de sendeirismo (PR-G 93 y PR-G 121).  

 A zona libre de pesca do río Beseño. 

 Agravamento do actual problema ambiental de Drenaxe Ácido de Mina (DAM), con especial 
incidencia no río Lañas (Lanas). 

 Existencia de infraestruturas ligadas ao consumo de auga no municipio. 

 Centros Sociais e Culturais próximos.  

Os principais elementos susceptibles de ser afectados pola explotación da canteira reflíctense no 
Plano 2 e 3 que acompañan as presentes alegacións. 
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Principais elementos susceptibles de afección 

 
Canles, entidades de poboación e instalacións socioculturais 

 

 
Captacións de auga (mananciais e toma) 
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3 DEFICIENCIAS NA LEXISLACIÓN CONSIDERADA 

3.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto de explotación inclúe no seu Estudo de Impacto Ambiental Parte I, unha relación de 
lexislación que non se considera completa.  

Esta relación inclúe lexislación derrogada como, entre outras, a seguinte: 

 Lei 25/1988, do 29 de xullo, de Estradas. Derrogada pola Lei 37/2015, do 29 de setembro, de 
estradas. 

 Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
Solo, derrogada polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. 

Tamén se detecta a falta dalgunha lexislación importante como pode ser o Real Decreto 
180/2015, do 13 de marzo, pola que se regula o traslado de residuos no interior do territorio do 
Estado e que é de aplicación en Galicia. 

A normativa sectorial que establece os contidos que deben ter os documentos deste tipo é 
basicamente a Lei 3/2008 de Ordenación da Minería de Galicia, o Real Decreto 2857/1978, do 25 
de agosto, polo que se aproba o Regulamento Xeral para o Réxime da Minería e o Real Decreto 
975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e 
rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras. 

A Lei 3/2008 no seu artigo 17 enumera a documentación que debe incluír unha solicitude de 
dereitos mineiros, entre a que se inclúen os proxectos de instalacións mineiras e procesos 
produtivos, cuxo contido se establecerá regulamentariamente. 

O Real Decreto 975/2009 no seu artigo 4, establece que a solicitude de autorización do plan de 
restauración é o paso previo ao outorgamento dunha autorización mineira e que debe incluír un 
Plan de Xestión de Residuos Mineiros co proxecto construtivo e de xestión das instalacións de 
residuos mineiros; fixando todos os contidos do devandito proxecto construtivo no seu artigo 19. 

Examinada a documentación que forma o proxecto de actualización (PA), obsérvase que non se 
tivo en conta os contidos esixidos pola lexislación sectorial.  

O PA comprende tres grandes bloques de información: 1. Estudo de Impacto Ambiental, 2. 
Proxecto de Explotación e 3. Plan de Restauración.  

Estes tres bloques compóñense dunha serie de memorias, estudos, anexos e documentos 
complementarios, que resulta complicado relacionar e nos que a información se repite duns 
documentos a outros. 

Igualmente detectáronse discordancias entre a información recollida nos distintos documentos, 
de forma que os datos existentes non se inclúen en documentos normativos, e hai información que 
varía entre os documentos dos diferentes bloques. 

Esta situación detéctase por exemplo na memoria do proxecto onde non se inclúen algúns 
apartados normativos a pesar que se se citan de forma xeral noutros bloques de documentación. 
Este é o caso de actuacións como o seguimento e inspeccións periódicas da instalación, o peche e 
clausura da instalación ou o mantemento e control posterior á clausura. 
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O documento Planos da memoria do proxecto de ampliación non inclúe todos os planos esixidos 

na normativa sectorial, faltando polo menos os seguintes:  

 Plano do perímetro afectado. Escala 1:5.000, abarcando unha superficie cuxo límite diste 500 
metros como mínimo ao redor do perímetro da instalación. Os planos da memoria non reflicten 
o perímetro da actuación. No bloque 3 da documentación inclúese un plano co perímetro pero 
que non respecta os 500 metros de distancia do ámbito da explotación. 

 Planta, alzado e seccións suficientes para definir con enteira claridade a instalación e os seus 
servizos anexos. Nos planos da memoria só se recolle un plano xeral en planta das instalacións, 
onde por exemplo non se localiza o sistema de depuración das augas sanitarias (Fosa). 

 Planos detallados das obras de desvío de canles existentes ou interceptación da auga 
superficial.  

 Planos detallados dos dispositivos de evacuación ou desaugadoiro da instalación, en réxime 
normal de explotación ou en períodos de emerxencia durante precipitacións máximas. Estes 
planos non se localizaron en ningún dos documentos examinados. 

 Plano de situación dos dispositivos previstos para o control e vixilancia da instalación. Estes 
planos non se localizaron en ningún dos documentos examinados. 

 Planos dos accesos a lugares que se consideren precisos para a inspección e vixilancia da 
instalación. Estes planos non se localizaron en ningún dos documentos examinados. 

Os orzamentos achegados nos tres bloques de documentación non cumpren as normas para este 
tipo de proxectos, dado que presentan un desenvolvemento e descrición mínimos, asociados case 
exclusivamente ás partidas xerais do proxecto.  

Un orzamento máis detallado atópase no Proxecto Construtivo das instalacións de residuos 
mineiros, aínda que non alcance o detalle que debe esixirse a unha infraestrutura deste tipo.  

O orzamento máis detallado atópase no Proxecto de liña para suministro eléctrico, seguramente 
porque se utilizou como base as recomendacións técnicas esixidas pola propia compañía eléctrica.  

Ningún dos orzamento vese referendado por un Prego de Prescricións Técnicas, que permita 
garantir a correcta execución das distintas partidas que compoñen cada actuación e que tamén é 
esixido pola lexislación sectorial xa comentada.  

O Plan de Saúde e Seguridade do proxecto non inclúe orzamento detallado nin prego de 
condicións. 

A normativa sectorial obriga a incluír no proxecto de explotación, o proxecto técnico das 
instalacións asociadas á devandita explotación pero a documentación incluída non pode 
considerarse un proxecto técnico, xa que se limita a unha mera descrición dalgunhas instalacións: 

 Anexo VI á memoria. Accesos e Alternativas de Transportes 

 Anexo VI á memoria I. Planta de Tratamento 

 Anexo VIII á memoria. Edificios 

 Anexo IX á memoria. Instalacións para a Subministración de Combustible 

 Anexo X á memoria. Lavadoiro de Maquinaria 

 Anexo XI á memoria. Proxecto de Liña Eléctrica AT66kV  
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 Documentación Complementaria á memoria. Anexo: Actuacións en canles 

 Anexo I ao Plan de Restauración. Proxecto Construtivo das instalacións de residuos mineiros. 

Considérase que estes anexos están incompletos en diferentes aspectos: 

 Deficiencias na planimetría, con ausencia segundo os casos de alzados, detalles ou plantas.  

 Non cumpren os contidos establecidos na lexislación 

 Só se orzan as actuacións globais sen describir as partidas en que se descompoñen, sen 
descompoñer as partidas ou xustificar os prezos unitarios. 

 Non se incluíu o prego de prescricións técnicas da execución dos traballos. 

3.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que a documentación asociada á Actualización do Proxecto de 
Explotación vixente de Cobre de Touro non dá cumprimento aos contidos mínimos esixidos pola 
lexislación sectorial, debido a que a información incluída é moi xeral e non detalla aspectos básicos 
para garantir un desenvolvemento ambientalmente correcto da actividade.  

Na documentación atopáronse discordancias e erros na descrición das actuacións, no seu reflexo 
cartográfico, así como falta de detalle nos orzamentos e estudos. 

Nesta situación considérase que a avaliación ambiental incluída no proxecto e a identificación de 
axentes afectados non está completa. 

No proxecto de actualización deben incluírse con detalle todos os aspectos que garantan a 
seguridade medioambiental da contorna, de forma que estes non poidan ser modificados de forma 
unilateral, e calquera modificación deba ser sometida, ás administracións implicadas, como poden 
ser as seguintes: 

 Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 

 Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático 

 Organismo de conca Augas de Galicia 

 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Por conseguinte o Concello de Touro considera que: 

Debe completarse a documentación relativa á Ampliación do Proxecto de Explotación Vixente, 
incluíndo todos os aspectos que faltan, detallando e completando a información deficiente. 

Dita documentación debe ser remitida de novo ao Concello de Touro para o seu informe. 

É recomendable someter a un novo trámite de información pública a nova documentación. 

4 CAPTACIÓNS DE AUGA  

4.1 EXPOSICIÓN 

Na documentación da ampliación da explotación non se fai relación algunha ás captacións de 
auga municipais existentes no municipio de Touro. 

Unha destas captacións correspóndese co manancial de Arinteiro, superficie susceptible de 
afección desde a Fase 1 de explotación polo vertedoiro PAG Monte das Minas.  
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Nesta contorna sitúanse tamén diversas captacións de abastecemento de auga de carácter 

veciñal, que resultarán igualmente afectadas. 

Posible afección ao manancial de Arinteiro 

   
Ubicación do Manancial de Arinteiro 

 
Escombrera PAG Monte a Mina. Fonte Plano 6. Fase 1 

O manancial sitúase fóra do ámbito de explotación, pero moi próximo ao mesmo na súa 
configuración final, polo que sería necesario avaliar o seu posible risco de afección durante a 
explotación, e principalmente posteriormente ao selado do Depósito de Estériles Vieiro-Arinteiro, 
do que distaría menos de 500 m. 

Entorno 
captación actual 
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Situación do manancial de Cebreiro 

 
Ubicación do manancial de Cebreiro 

 
Depósito de Estériles Vieiro-Arinteiro. Fonte Plano 13B. Fase Final 

Outra das captacións realízase no Río das Lañas. Aínda que esta captación sitúase fóra da 
superficie de actuación da canteira e augas arriba dos ríos que verten desde a antiga explotación, 
debería ser obxecto dun estudo detallado que descartase calquera risco de afección. 

Entorno 
captación actual 
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Situación da Toma do Río das Lañas 

 

4.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que debe realizarse un estudo detallado da incidencia directa ou 
indirecta da Actualización do Proxecto de Explotación vixente de Cobre de Touro nas captacións e 
conducións de auga municipais, veciñais e privadas existentes; incluíndo no devandito estudo non 
só as captacións para abastecemento de auga, senón tamén as correspondentes a instalacións de 
rego agrícola. 

Este estudo deberá determinar o grao de afección durante a explotación da canteira e tamén o 
posible risco unha vez se clausure a explotación, deseñando as medidas necesarias para que non se 
xeren fenómenos de contaminación con posterioridade ao peche da planta. 

5 CALIDADE DAS AUGAS DA REDE HIDROGRÁFICA ACTUAL 

5.1 EXPOSICIÓN  

Como xa se sinalou no apartado 0, as augas da rede hidrográfica que rodea o ámbito da antiga 
explotación están contaminadas en distinto grao polos procesos de acidificación e xeración de 
metais solubles procedentes da antiga canteira. 

Esta situación de contaminación reflíctese no anexo de hidrografía do Proxecto onde se recolle 
unha campaña inicial de mostraxe da calidade das augas na rede hidrográfica da contorna, cuxo 
resultado establece a existencia de contaminación. 

O grao da devandita contaminación e os parámetros contaminantes varía en función da canle 
muestreada, establecéndose no citado anexo a seguinte conclusión: 

trátase de concas non prístinas sobre as que é aconsellable desenvolver estudos máis 
extensos (en tempo e espazo) e sistemáticos (cubrindo non menos dun ano hidrolóxico) a fin 
de caracterizar con maior precisión o grao de afección, o impacto das actividades mineiras 
pasadas así como as estratexias de mitigación/rehabilitación máis adecuadas. 

A pesar desta conclusión, no texto non se incluíron os criterios normativos seguidos para a 
selección dos parámetros da calidade das augas mostreadas e non se realiza a preceptiva 
comparación con valores umbral normativos.  
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A normativa de aplicación neste caso sería a seguinte: 

 Real Decreto-Ley 4/2007 polo que se modifica o texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo 
Real Decreto Lexislativo 1/2001. 

 Real Decreto 849/1986, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que 
desenvolve os títulos preliminar I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985 de Augas.  

 Ley 9/2010, de Augas de Galicia. 

 Decreto 130/1997 polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos 
ecosistemas acuáticos continentais de Galicia  

 Real Decreto 817/2015, do 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e 
avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.  

Esta comparativa cos niveis establecidos na lexislación de aplicación considérase necesaria si se 
quere fixar a situación preoperacional de contaminación das augas e definir convenientemente as 
medidas preventivas e correctoras necesarias para conseguir rebaixar os niveis de contaminantes 
ata cumprir coa normativa de aplicación.  

Nos documentos de proxecto non se fai ningunha referencia específica á execución de medidas 
ambientais que teñan como obxectivo reducir a actual contaminación das augas, ata situala por 
baixo de niveis umbrales normativos. 

Unicamente reflíctense medidas xenéricas, insuficientes, pouco detalladas e en ocasións 
contraditorias, encamiñadas a evitar a achega de nova contaminación ás augas xa contaminadas. 

Algunhas das contradicións detectadas fan referencia aos elementos de decantación deseñados 
para evitar as verteduras contaminantes ás canles no ámbito do Arroio Arinteiro e nos vertedoiros 
de Arca e Bama-Brandelos.  

Contradición na medida de redución da contaminación da auga no Vertedoiro Arca 

  
1 Balsa de decantación. 

Plano 2. Anexo III: Estudo Hidroxeolóxico. 

 
Inexistencia de Balsa de Decantación.  

Plano 9. Fase 4. Memoria de Proxecto e Anexo 
Proxecto Construtivo ao Plan de Restauración. 
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Contradición nas medidas de redución da contaminación da auga no Arinteiro 

 
1 Piscina de Filtracións e 1 Balsa de decantación.  

Plano 2. Anexo III: Estudo Hidroxeolóxico.  

 
1 Piscina de Filtración y 1 Piscina de decantación. 

Plano 7. Fase 2. Memoria de Proxecto e Anexo Proxecto 
Construtivo ao Plan de Restauración  

Contradición na medida de redución da contaminación da auga no Vertedoiro Bama-Brandeiros 

 
1 Balsa de Decantación. 

Plano 2. Anexo III: Estudo Hidroxeolóxico. 

 
Inexistencia de Balsa de Decantación.  

Plano 9. Fase 4. Memoria de Proxecto e Anexo Proxecto 
Construtivo ao Plan de Restauración. 

5.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que é necesaria eliminar a contaminación existente actualmente 
nas augas de todas as canles que discorren polas proximidades da antiga canteira e que se atopan 
contaminados pola mesma (principalmente as canles Brandelos, Pucheiras, Lañas, Portanego e os  
afluentes de cada un deles).  

Para iso é necesario que a Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro 
realice un Estudo detallado da situación actual da calidade das augas das canles actualmente 
contaminadas pola antiga canteira. 

Para cada un das canles actualmente contaminadas deberanse determinar os parámetros que 
incumpren os limiares máximos establecidos pola normativa de aplicación. 

En función do grao de contaminación que se detecte en cada canle afectada pola antiga canteira, 
deberanse definir para cada un deles as medidas preventivas e correctoras destinadas a eliminar a 
contaminación das augas ata alcanzar os niveis normativos.  

Estas medidas deben deseñarse para a fase 0 de traballos previos, a fase de explotación, a fase de 
finalización e a longo prazo con posterioridade á fase de abandono. 
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Estas medidas deberán incluír medidas construtivas específicas de redución da contaminación 

(canles perimetrais, balsas de decantación, balsas de descontaminación, etc.), así como medidas de 
control e seguimento da calidade das augas durante a explotación e controis a longo prazo despois 
da súa clausura. 

6 PROGRAMA DE OBRAS 

6.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto non inclúe ningún cronograma de execución ou programa de obras que estableza a 
secuenciación das obras para realizar, identifique os puntos críticos para a execución e permita 
establecer a secuencia das actividades de forma que se garanta que todas as medidas ambientais de 
prevención están executadas antes da realización de traballos con potencial contaminador.  

Un exemplo da necesidade do devandito programa de obras fai referencia á vertedura ao medio 
natural das augas procedentes da curta de Vieiro que é necesario realizar durante as fases 0 a 3 (4 
anos e 6 meses). Esta auga debe ser tratada antes da súa vertedura ao medio natural polo que é 
necesario planificar a execución das instalacións de tratamento de augas para que estean 
construídas antes do comezo do bombeo da auga da curta Vieiro. 

Con todo, na secuencia de actuacións da fase 0 das labores preparatorias, o proxecto non inclúe a 
depuración e vertedura das augas da curta de Vieiro, aínda que establece como primeira actuación 
executar o bombeo das augas da curta Vieiro, mesmo antes da construción das instalacións de 
tratamento. 
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Resumen non técnico da documentación achegada 

 

6.1 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que o proxecto debe incluír un temporal de execución ou 
programa de obras que estableza a secuenciación dos traballos para realizar e identifique os puntos 
críticos desde o punto de vista ambiental, establecendo a secuencia dos traballos de forma que se 
garanta que todas as medidas ambientais de prevención están executadas antes da realización das 
actuacións con potencial contaminador 

7 FALLA DO MURO PRINCIPAL 

7.1 EXPOSICIÓN 

O EIA establece na seu Parte II, que o risco dos muros principais de contención de residuos do 
depósito auxiliar de estériles de planta e de Arinteiro e Vieiro atópanse na categoría de risco das 
instalacións de residuos Moi Alto, e estima que en caso de falla do muro principal, veríanse afectadas 
principalmente as poboacións situadas augas abaixo dos muros e no caso do muro de Vieiro e 
Arinteiro, tamén se vería afectada a planta de procesos.  

Con todo non habilita medidas especiais de emerxencia, establecendo que se espera que os 
procedementos de monitoreo e evacuación, así como a capacitación do persoal, permitirían protexer 
tanto ás poboacións como ao persoal da planta en caso de falla dos muros. Por outra banda, non se 
espera unha falla rápida nos muros, senón máis ben que calquera falla entregue avisos que permitan a 
reacción do persoal. 

Por conseguinte calquera accidente nestes muros provocará a vertedura do material retido 
sobre a rede hidrográfica, nunha situación similar á sucedida na mina de Alnazcóllar en 1998. 
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7.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que é necesario realizar un Estudo de maior profundidade sobre 
as medidas de seguridade que se poderían adoptar para previr unha situación deste tipo. 

8 CARACTERIZACIÓN ESTÉRILES E SELADO CURTAS  

8.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto non inclúe o Plan de Ensaio para diferenciar o material NAG (non produtor de augas 
ácidas) e o PAG (potencial produtor de augas ácidas), que se considera básico para a correcta 
xestión dos estériles da explotación. 

O proxecto indica que os estériles serán residuos non inertes, pero sería necesario determinar 
así mesmo o grao de perigo de devanditos estériles xerado pola presenza de metais no mesmo, 
principalmente do material considerado PAG, por se fose necesario planificar a súa xestión como 
residuos perigoso, o que esixiría a obtención de autorizacións específicas para o seu tratamento. 

A memoria fala de minimizar o volume de PAG excedente pero non se especifica ningún tipo de 
medida respecto diso. 

Tampouco se define claramente o selado das curtas ou vertedoiros nas que se utiliza material 
PAG (potencial produtor de augas ácidas), establecendo recheos con este material para suavizar as 
pendentes e por encima do cal se colocará o sistema de impermeabilización.  

Desta maneira existiría material PAG que quedaría fóra do sistema de selado e por tanto 
poderían dar lugar a drenaxes ácidas en profundidade. 

8.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima conveniente que se defina con detalle o plan de ensaio para 
diferenciar o material NAG, a caracterización do seu perigo, as medidas de minimización do PAG e o 
sistema de selado. 

Igualmente deberase valorar o risco do material PAG situado fóra do sistema de 
impermeabilización, adoptando no seu caso as medidas necesarias para evitar calquera tipo de 
risco.   

9 PISTAS DE ACCESO E VIARIO INTERIOR 

9.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto non define con suficiente detalle o sistema de drenaxe asociada ás pistas de acceso e 
os viarios interiores. Este sistema é de vital importancia para evitar a dispersión das augas da 
choiva polo ámbito de explotación, e é de especial importancia nas pistas non asfaltadas, onde a 
escorrentía xerará mobilizacións de partículas cara ás drenaxes. 

Tampouco se especifica con detalle planimétrico como se organiza a rede de recollida destas 
augas en todos e cada un dos camiños nin os sistemas de depuración e/ou descontaminación 
previstos. 
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9.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima necesario que se inclúa na documentación un proxecto de 
construción das pistas de acceso e do viario interior en función de cada fase de explotación, 
incluíndo o detalle do sistema de drenaxe e depuración das augas xeradas nestes camiños.  

O proxecto deberá incluír a planimetría segundo as fases, o detalle dos distintos elementos, o 
orzamento pormenorizado e o prego de condicións de execución. 

10 PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

10.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto non inclúe un Plan de Xestión dos Residuos Non Mineiros en anexo aparte nin para a 
construción das distintas instalacións nin para a explotación da canteira, aínda que é preceptivo 
segundo a normativa sectorial de aplicación: 

 Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos 
de construción e demolición. 

 Ley 10/2008, de residuos de Galicia. 

 Ley 22/2011 Residuos e chans contaminados. Modificada parcialmente por Real Decreto Lei 
17/2012, do 4 de maio, de medidas urxentes en materia de medio ambiente, pola Lei 11/2012, 
do 19 de decembro, de Medidas Urxentes en Materia de Medio Ambiente e pola Lei 5/2013 do 
11 de xuño 

 Real Decreto 180/2015, do 13 de marzo, polo que se regula o traslado de residuos no interior 
do territorio do Estado. 

Na memoria de explotación relega a xestión destes residuos á fase de desmantelamento: 

Durante o proceso de desmantelamento se levarán a cabo un conxunto de medidas, 
relacionadas principalmente coa xestión de residuos, co obxectivo de reducir ou eliminar os 
efectos ambientais producidos pola actuación. 

Ademais, na relación de posibles residuos perigosos inclúe entre outros: 

Placas de fibrocemento e illamentos con amianto (provisión independente) 

Sinalar a este respecto que este tipo de material está prohibido desde 1984, polo que non pode 
utilizarse en ningunha instalación. 

No caso de que este material existise asociado a instalacións remanentes da antiga explotación, 
sería preciso a súa retirada previa ao comezo das actuacións da nova explotación. 

Na identificación dos residuos xerados incluída na documentación de proxecto non se detalla a 
xestión dos lodos procedentes das instalacións de tratamento das augas. O proxecto prevé a súa 
recolocación como estériles, pero non se define a programación da súa caracterización ao obxecto 
de determinar se estes lodos deben ser considerados como residuos perigosos, nin establece o seu 
tratamento específico. 

10.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima imprescindible que o proxecto inclúa o Plan de Xestión dos Residuos 
Non Mineiros esixido na lexislación para toda a duración da explotación. 
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O Plan deberá incluír todos os contidos esixidos no Real Decreto 105/2008, prestando especial 

atención á identificación dos residuos perigosos xerados na mina, programando a súa correcta 
xestión.  

O Plan deberá establecer as obrigacións da empresa respecto da xestión dos residuos, como a 
súa inscrición no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia como produtor de 
residuos perigosos e non perigosos. 

O Plan debe considerar con especial atención os residuos producidos durante a desmantelación 
das instalacións auxiliares á explotación: planta de tratamento de auga, depósitos temporais de 
auga, oficinas, parque de maquinaria, etc. 

En caso de existencia de materiais construtivos con amianto procedentes da antiga canteira, será 
necesario aplicar de forma previa un plan de descontaminación mediante a elaboración e aplicación 
dun Plan de traballos de desamiantado, segundo a normativa de aplicación (Real Decreto 
396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto). 

11 INSTALACIÓNS AUXILIARES: PARQUE DE MAQUINARIA E LAVADOIRO E DEPÓSITO DE 
GASOIL 

11.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto establece a necesidade dun parque de maquinaria e instalacións para o lavado de 
vehículos durante a explotación da canteira, aínda que non se definen claramente os elementos 
necesarios para previr a posible contaminación proveniente dos mesmos, considerándose que non 
basta cun sistema de decantación sinxelo, sendo imprescindible que nas devanditas instalacións 
inclúase un sistema desengrasador que permita eliminar das augas os residuos de aceites ou 
combustibles. 

O proxecto inclúe un anexo específico do Depósito de Gasoil, onde non se inclúe plano de planta 
da súa localización na canteira e non conta con orzamento detallado nin con prego de prescricións 
técnicas. 

O documento non inclúe ningunha referencia ao cumprimento da normativa de aplicación: 

 Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións 
Petrolíferas. 

 Real Decreto 1523/1999, do 1 de outubro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións 
petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, e as instrucións técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada polo Real Decreto 1427/1997, do 15 de setembro, e MI-
IP04, aprobada polo Real Decreto 2201/1995, do 28 de decembro. 

 Real Decreto 1427/1997, do 15 de setembro, polo que se aproba a instrución técnica 
complementaria MI-IP 03 « Instalacións petrolíferas para uso propio». 

11.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima necesario que se definan detalladamente as medidas preventivas e 
correctoras asociadas ás distintas instalacións auxiliares da nova explotación, incluíndo 
cumprimento de normativa sectorial de aplicación, cartografía de detalle, orzamento detallado e 
prego de prescricións técnicas.  
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12 SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA 

12.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto inclúe como anexo o Proxecto de Liña para Subministración Eléctrica cunha 
lonxitude de 13,758 km e 66 KV. 

En virtude destas características, a liña de subministración eléctrica atópase incluída no Anexo I 
Anexo II Proxectos sometidos á avaliación ambiental simplificada da Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental: 

a).1.ºb) Construción de liñas para a transmisión de enerxía eléctrica (proxectos non 
incluídos no anexo I) cunha voltaxe igual ou superior a 15 kV, que teñan unha lonxitude 
superior a 3 qm, salvo que discorran integramente en subterráneo por chan urbanizado, así 
como as súas subestacións asociadas. 

12.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima necesario que se realice un Estudo de avaliación ambiental 
específico da liña de subministración eléctrica onde se definan os impactos asociados e se 
implementen detalladamente as medidas preventivas e correctoras asociadas, incluíndo 
cumprimento de normativa sectorial de aplicación, cartografía de detalle do trazado e das medidas 
ambientais, así como orzamento detallado e prego de prescricións técnicas de dita medidas. 

13 VERTEDURA DE AUGA AO EXTERIOR DA CANTEIRA 

13.1 EXPOSICIÓN 

O Proxecto de Explotación establece, en teoría, un ciclo pechado de xestión da auga na canteira 
que evitaría calquera tipo de vertedura exterior. Revisado devandito ciclo pechado, obsérvanse 
graves deficiencias na súa formulación que invalidan o seu carácter pechado e por tanto a garantía 
do vertido cero que permitiría eliminar a afección sobre a rede hidrográfica.  

Pero tal e como se recolle no EIA, Parte II: Descrición do Proxecto e Análise de Alternativas, 
apartado 2.9.3 Vertedura, aínda que o Proxecto deséñase para reutilizar a máxima cantidade de 
auga e minimizar a cantidade de vertedura, recoñece que desde o ano 0 ao 3 haberá un balance de 
augas excedentarias procedentes do necesario desaugado da curta Vieiro. Este volume anual de 
auga excedentaria estímase en menos de 1 hm3/ano que será necesario tratar na PTA para levalas á 
calidade de vertedura. 

Unha vez a auga fose tratada e acondicionada, previa á súa vertedura e como medida de 
seguridade, o proxecto indica que se controlará a calidade da mesma no tanque de almacenamento 
de auga tratada, garantíndose que se cumpren os límites establecidos no permiso de vertedura, 
pero non desenvolve a metodoloxía para o devandito tratamento e a normativa de aplicación. 

Respecto ao momento de vertedura das augas (Fase 0 e Fase 1), o proxecto indica que as augas 
de vertedura unha vez depuradas na planta de tratamento incorporásense á canle perimetral que 
desemboca no Rego de Pucheiros, pero non establece en que punto da canle se incorporará esta 
auga, nin que condicións de calidade debe esixirse a esa auga para a súa vertedura. A auga tratada 
devolverase á canle perimetral de auga limpa con destino ao Rego de Pucheiras.  

Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro   Páx. 26 
 



Informe de alegacións Concello de Touro 

 
Con todo, se tal e como se sinalou con anterioridade, as augas da contorna xa se atopan 

contaminadas, non se pode garantir o cumprimento da normativa sectorial respecto ao respecto da 
calidade das augas que abandonan a canteira.  

13.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que debe realizarse o tratamento das consideradas augas limpas, 
antes da súa confluencia coas augas tratadas e antes da súa vertedura fóra da área da explotación, 
para garantir o cumprimento da normativa sectorial. 

As condicións de calidade das augas de vertedura serán fixadas pola Autorización de Vertedura 
en función da lexislación de aplicación: 

• Real Decreto-Lei 4/2007 polo que se modifica o texto refundido da Lei de Augas, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001. 

• Real Decreto 849/1986, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público 
Hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985 de 
Augas.  

• Lei 9/2010, de Augas de Galicia. 

En todo caso, esta lexislación esixe uns niveis de calidade para permitir o desaugue nun curso 
natural moito máis restritivos que a calidade das augas que poderían permitirse ás augas 
destinadas a reutilización no proceso de explotación; por conseguinte será necesario estudar e 
planificar detalladamente as instalacións de reciclaxe durante as fases 0 e 1 de explotación para que 
poidan garantir os niveis normativos correspondentes á auga de vertedura. 

13.3 AUTORIZACIÓN DE VERTEDURA DAS AUGAS DA CANTEIRA 

13.4 EXPOSICIÓN 

O proxecto establece que a autorización de vertedura e a calidade esixida ao mesmo será 
obxecto de tramitación independente co organismo de conca competente, que neste caso é Augas 
de Galicia.  

Para a solicitude da devandita autorización de vertedura ante o órgano de conca Augas de 
Galicia é necesario elaborar un proxecto específico e detallado de todas as instalacións asociadas ao 
ciclo de auga dentro da canteira, información que non está incluída co detalle suficiente nos 
documentos presentados.  

Dado que a tramitación da autorización de vertedura é un proceso dilatado no tempo, é 
necesario que dita solicitude de autorización sexa realizada con moita antelación, para obter a 
autorización antes do inicio da actuación. 

A experiencia determina que o tempo medio estimado para esta tramitación é de 6 meses a 1 
ano. 

O proxecto non planifica a fase en que hai que realizar dita solicitude de vertedura que, en todo 
caso, deberá ser anterior á fase de traballos previos; tampouco establece a obrigatoriedade de 
contar coa devandita autorización antes de realizar calquera actuación potencialmente 
contaminante. 
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13.5 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que antes do inicio de calquera actuación será necesario contar 
coa Autorización de Vertedura do órgano de conca Augas de Galicia, para o que deberá iniciarse a 
tramitación da mesma coa suficiente antelación. 

A consecución desta autorización é un requisito imprescindible para o inicio da fase 0. 

14 XESTIÓN DE AUGAS LIMPAS 

14.1 EXPOSICIÓN 

Tal e como se recolle no Estudo hidroxeolóxico, a proposta do sistema de drenaxe da explotación 
diferencia as augas externas ao proxecto (augas limpas, sen contacto coas zonas de proxecto e 
desvío de arroios) e por tanto sen risco de contaminación, das augas de contacto entre as que se 
atopan as augas das subconcas de vertedoiros, depósitos, instalacións da planta e tamén as augas 
de drenaxe das curtas e os seus viarios. 

Para evitar que as augas limpas entren no ámbito da explotación o proxecto deseña unha canle 
perimetral que percorre unicamente a zona nordés do ámbito, sen indicar exactamente a súa 
lonxitude nin punto de orixe. O destino desas augas limpas é a canle de desvío do Rego de 
Pucheiras. 

Sinalar que na secuencia de actuacións da fase inicial de labores preparatorios, non se fai 
referencia específica á construción da devandita canle perimetral e que en todo caso a construción 
de canles de garda e balsas de decantación colócanse ao final da lista de actuacións desa fase inicial. 

Canle perimetral de recollida de augas limpas e Rego de Pucheiras 

 

Esta canalización considérase totalmente insuficiente, xa que intercepta unicamente unha parte 
da auga que pode penetrar na área de explotación, deixando sectores que segundo a súa orografía 
verten cara ao interior da devandita área e que aumentarían o volume de augas de contacto a tratar. 
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Zonas vertentes á canteira sen canle perimetral 

 

 

14.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que a canle perimetral de recollida de augas limpas é insuficiente 
para abarcar todas as concas vertentes cara ao ámbito da canteira. 

Ademais e dado que as augas da rede hidrográfica presentan indicios de contaminación, é 
necesario establecer un control sobre a calidade das mesmas mediante mostraxes periódicas, así 
como balsas de decantación e sistemas de tratamento que permitan derivar a auga que non cumpra 
a normativa de vertedura, para a súa depuración. 

15 XESTIÓN DE AUGAS DE CONTACTO COA EXPLOTACIÓN 

15.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto establece como augas de contacto as augas das subcuencas de vertedoiros, depósitos, 
instalacións da planta e tamén as augas de drenaxe das curtas e os seus viarios e establece un ciclo 
pechado destas augas a partir da posta en funcionamento da Fase 2 de explotación. 

No Plano 2 do Anexo III Estudo Hidroxeolóxico pódese observar que para o tratamento destas 
augas de contacto en ciclo pechado deséñase un sistema de drenaxe formada polos seguintes 
elementos: balsas de decantación, tubaxes de bombeo, canles perimetrais, piscinas recolectoras de 
filtracións e bombeo, sistemas de recuperación de augas de lagoa e canle de garda. 

O proxecto nos seus distintos documentos inclúe a definición destas instalacións, pero de forma 
pouco detallada, sen achegar partidas orzamentarias detalladas ou condicións técnicas de 
execución. 
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O proxecto construtivo das instalacións de residuos mineiros inclúe algúns planos con detalles 

construtivos, pero que non abarcan toda a tipoloxía de instalacións definida.  

No proxecto non se inclúe información acerca dos sistemas de emerxencia que se deberían  
instalar para afrontar as posibles verteduras accidentais, saturación do sistema de drenaxe da 
explotación ou desborde do sistema de cunetas dos viarios.  

O único vertedoiro de emerxencia sinalado en proxecto está asociada á balsa temporal de 
estériles e recóllese nos planos 7 e 8 do proxecto construtivo, pero non inclúe ningún tipo de 
sistema de retención ou tratamento do posible vertido. 

Detalle do Vertedoiro de Emerxencia Plano 7 do Proxecto construtivo das Instalacións de 
Residuos Mineiros 

 

15.2 EXPOSICIÓN 

O Concello de Touro considera que as deficiencias detectadas no deseño da drenaxe determinan 
a necesidade de realizar un proxecto detallado do sistema de drenaxe que unifique e defina 
convenientemente os sistemas previstos nos distintos documentos do proxecto, describa con 
detalle todos os elementos, incluídos os sistemas de emerxencia, axuste a planimetría de planta, 
inclúa toda a planimetría de detalle necesaria, recolla as partidas orzamentarias descompostas de 
cada elemento do sistema e describa as condicións técnicas para a súa execución. 

16 EFICACIA DO CICLO DA AUGA DE EXPLOTACIÓN 

16.1 EXPOSICIÓN 

Para garantir a eficacia do ciclo da auga de contacto xerada na explotación, é necesario garantir o 
peche da conca vertente dentro do ámbito da canteira, de forma que toda a auga xerada dentro de 
devandito ámbito sexa recollida e procesada para o seu tratamento e/ou reutilización, desde o 
inicio da explotación (Fase 0 Labores preparatorios) ata a súa fase de clausura, 16,5 anos despois. 

Segundo a memoria do Proxecto (pto 11.3.1 Labores preparatorios), nesta fase inicial: 
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procederase á retirada da terra vexetal e do estéril necesario para a creación do muro do 
depósito temporal de estériles de planta, a construción do dique da balsa de auga fresca e a 
plataforma onde se situará a trituración primaria. As superficies afectadas por este 
desenvolvemento serán os curtas satélites seguintes: Monte Minas sur, Arca este e Bama-
Brandelos leste. 

Calquera actividade que se realice na fase inicial e que implique movemento de terras, leva 
asociado un risco de contaminación ás augas dos ríos por arrastres de terra; terra que en ocasións 
poderá estar contaminada polos labores da antiga explotación. Os ríos afectados nesta fase serían o 
Rego do Burgo e afluentes, Rego de Pucheiras e o seu afluente o Rego Arinteiro, e en caso de 
contaminación esta trasladaríase cara ao río Ulla. 

A esta situación súmase que o sistema de drenaxe prevista non abarca a totalidade da superficie 
da canteira, nin habilita sistemas de reforzo ou emerxencia fóra dun vertedoiro de emerxencia 
recollido unicamente no Proxecto Construtivo das instalacións de residuos. En consecuencia, 
calquera vertedura accidental na planta de tratamento ou episodios desaturación do sistema de 
drenaxe da explotación ou de desborde do sistema de cunetas dos viarios, incidirán directamente 
sobre a rede hidrográfica da contorna. 

No cadro seguinte recóllense dous das áreas non incluídas no sistema de drenaxe. 

Zona Excluída do sistema de drenaxe: Contorna norte da curta de Bama 
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Zona Excluída do sistema de drenaxe: Conca este planta de instalacións 

 
 

O proxecto non inclúe o establecemento dun sistema de drenaxe das augas unha vez rematada a 
explotación, que evite que se repitan os episodios de contaminación das augas que veñen 
rexistrando desde a antiga explotación. 

O proxecto fai relación nos distintos documentos ao establecemento dun plan de monitoreo e 
control das instalacións e das augas subterráneas, mediante a implementación dun sistema de 
instrumentación xeotécnica e hidroxeolóxica, sen desenvolver máis indicacións respecto diso que 
unha partida orzamentaria de 52.000 € no apartado de orzamento das medidas protectoras e 
correctoras. Esta partida correspóndese coa instalación dos instrumentos (hitos topográficos e 
piezómetros). 

Aínda que en distintos documentos establécese que os pozos de monitoreo manteranse ao peche 
para verificar o desempeño da encapsulación das instalacións, non se habilita a partida orzamentaria 
necesaria para o control dos aparellos unha vez finalizada a explotación, nin se define o tempo que 
abarcará devandito control. 

Tampouco se inclúe neste sistema de control a mostraxe da calidade das augas das canles unha 
vez finalizada a actuación. 

16.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que a única forma de impedir a saída de augas contaminadas da 
canteira é incluír no sistema de drenaxe do proxecto a instalación dun sistema perimetral de 
recollida das augas xeradas no interior da explotación. Este sistema estará formado por unha 
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cuneta de garda que abarque todo o perímetro que delimita o ámbito da canteira, incluíndo as 
curtas de explotación, vertedoiros, viarias instalacións de tratamento e outros espazos interiores.  

O sistema perimetral deberá recoller a auga que non sexa asumida polo sistema de drenaxe da 
explotación e deberá incluír os elementos de decantación e tratamento necesarios para poder 
asumir procesos accidentais de vertedura. 

O proxecto deberá implementar un Sistema de control da calidade das augas superficiais e 
subterráneas aplicable á fase de abandono que debería estenderse durante uns 10-20 anos, de 
forma que se poida avaliar se o selado e desmantelado da actividade é realmente eficiente. 

17 DESVÍOS DE CURSOS DE AUGAS 

17.1 ALEGACIÓN 

Examinado o Anexo Actuacións en canles, presentado como Documentación complementaria ao 
Proxecto de Explotación, considérase que está formado por partes extractadas doutros documentos 
e non se axusta aos contidos esixibles a este tipo de proxectos; ademais non conta con cartografía 
de detalle, orzamento detallado ou prego de condicións técnicas das distintas actuacións. 

O proxecto inclúe na liña de augas limpas que non necesitan tratamento, a auga circulante polos 
cursos de auga desviados: Rego do Burgo e Rego de Pucheiras. 

Con todo ambas canles, unha vez desviados, seguen circulando pola zona de explotación 
recibindo as augas de escorrentía xeradas na mesma ou procedentes de calquera vertedura 
accidental que se produza durante a explotación, polo que poden resultar contaminados. 

O trazado do Rego de Burgo dentro da área de explotación fai posible que resulte afectado por 
calquera vertedura accidental procedente dos viarios existentes. 

Percorrido do Rego de Burgo dentro do ámbito da canteira 

  
O percorrido do Rego de Pucheiras dentro da área de explotación fai posible que resulte 

afectado por calquera vertedura accidental procedente da planta de tratamento, da escorrentía das 
superficies próximas ou dun mal funcionamento na drenaxe das curtas de Vieiro e Arinteiro e do 
vertedoiro anexo. Na táboa incluída a continuación recóllese detalle da devandita situación. 
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Percorrido do Rego de Pucheiras dentro do ámbito da canteira 

  

Por conseguinte, o proxecto non pode garantir que as augas do Rego do Burgo e do Rego de 
Pucheiras saian do ámbito da canteira nas condicións de calidade esixidas pola normativa de 
aplicación. 

17.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que debe elaborarse un proxecto específico dos desvíos dos 
cursos de augas. 

Este proxecto deberá contar coa aprobación previa do órgano de conca Augas de Galicia. 

Considérase necesario o establecemento de sistemas de retención e control da calidade das 
augas nas canles Rego do Burgo e Rego de Pucheiras, antes da súa saída do ámbito da canteira.  

18 ABASTECEMENTO DE AUGA FRESCA Á CANTEIRA 

18.1 EXPOSICIÓN 

Na información de proxecto establécese a necesidade da achega de auga fresca para satisfacer as  
necesidades de auga das distintas instalacións, pero non se detalla a procedencia de ditas augas, 
aínda que nos planos da memoria recóllense dúas posibles liñas de abastecemento. 
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Posibles liñas de abastecemento de auga fresca 

 
 

18.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que a procedencia desa auga debe definirse con exactitude, para 
garantir que non se afecta ás captacións de auga existentes no Concello de Touro. 

19 CONTROL E VIXIANCIA DÁ CALIDADE DÁS AUGAS 

19.1 EXPOSICIÓN 

O Plan de Vixilancia Ambiental do proxecto indica que: 

antes do inicio das obras, instalarase unha rede de vixilancia para o control da calidade de 
augas superficiais e subterráneas augas arriba e augas abaixo da área de influencia do 
proxecto.),  

Non se atopou documentación que defina esta rede de vixilancia e tampouco se recolle a súa 
implementación na relación de principais a realizar na Fase 0. 

Doutra banda o EIA establece unha frecuencia trimestral en materia de calidade de augas, 
podéndose variar a mesma en función dos resultados. En función do risco real de contaminación das 
augas de escorrentía da contorna, esta frecuencia considérase insuficiente. 

A única partida orzamentaria de proxecto relativa ao control das augas inclúese na Táboa 5 da 
Parte V do EIA, e é de unicamente 14.600 €/ano.  
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Este orzamento é demasiado reducido para incluír a execución da rede de control inicial e o 
control anual a realizar. 

19.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera que o proxecto debe incluír un Plan que defina con todo detalle a 
rede de vixilancia. O plan deberá incluír os seguintes aspectos: 

 Metodoloxía de vixilancia en función da normativa sectorial de aplicación. 

 Puntos de mostraxe para o control superficial e subterráneo. 

 Definición dos distintos sistemas de control superficial e subterráneo. 

 Campaña inicial cos datos de partida da calidade das augas da rede hidrográfica. 

 Periodicidade das mostraxes; considerándose como mínimo a necesidade dunha mostraxe 
semanal das augas que abandonan o ámbito da canteira. 

 Canle de comunicación. Identificación dos distintos axentes que poden verse afectados polos 
incumprimentos dos niveis de control tanto a nivel administrativo (Augas de Galicia, Concello 
de Touro e outros municipios) como particulares (captacións de augas de abastecemento, 
asociacións de regadores, actividades turísticas asociadas aos cursos de auga e ao río Ulla, 
asociacións de pescadores do río Ulla, etc.), establecendo as canles de comunicación en caso de 
incidencia. 

 Emisión de informes de control da calidade das augas aos organismos afectados e en concreto 
ao Concello de Touro; considerándose como mínimo a necesidade de emisión de: 

 Acta semanal de comunicación da correcta calidade das augas e no seu caso, das 
medidas ambientais adoptadas para mellorar a calidade. 

 Informe mensual onde se reflicta o control do correcto funcionamento das 
instalacións de circulación e tratamento de auga e se valoren os resultados das 
analíticas realizadas. 

 Comunicación de incidencia, que se realizará de forma inmediata. Esta 
comunicación poderá realizarse telefónicamente, pero deberá acompañarse dun 
Informe de incidencia no menor tempo posible. Na comunicación notificarase a 
incidencia provocada, a recomendación de actuación respecto ao elemento afectado 
(actividades no río Ulla, captación, fauna piscícola, etc.), período de aplicación e 
medidas correctoras adoptadas para solucionar a incidencia. 

 Planimetría detallada das instalacións e puntos de control. 
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 Orzamento detallado da instalación da rede de control e do seguimento durante toda a 

explotación.  

Doutra banda considérase necesario que o proxecto implemente un sistema de control da 
calidade das augas superficiais e subterráneas aplicable á fase de abandono, de forma que se poida 
avaliar se o selado e desmantelado da actividade é realmente eficiente. 

20 HÁBITAT DE INTERESE COMUNITARIO 

20.1 EXPOSICIÓN 

O EIA recolle a existencia de varios hábitat de interese comunitario na zona ocupada pola antiga 
canteira, un deles de carácter prioritario (4020* Brezal Tojal, Breixeira Toxeira) situado sobre a 
zona de explotación Monte das Minas. 

Situación do hábitat prioritario 4020* Brezal Tojal (Breixeira Toxeira) 

 
Ao entender que estes elementos non se atopan representados, o EIA non avalía o impacto sobre 

os hábitats, incluíndoos na avaliación do impacto sobre a vexetación. Non considera por tanto o 
impacto sobre este hábitat prioritario de forma específica. 

As medidas para corrixir este impacto, que cualifica de moderado, refírense á recuperación da 
topografía e á rexeneración vexetal, sobre a que establece o seguinte: 

O enfoque adoptado para a restauración consiste en mellorar hábitats naturais e 
diversificalos a fin de incrementar a biodiversidade, mediante a implantación da cuberta 
vexetal empregando especies autóctonas acorde á rexión bioxeográfica na que se empraza o 
proxecto e á vexetación potencial da zona, segundo se detalla no correspondente Plan de 
Restauración. 

As especies a plantar definidas no EIA non concordan coas consideradas no Plan de 
Restauración, onde non se inclúen por exemplo o Breixo vizcaíno moi común no hábitat prioritario 
4020* na provincia da Coruña, o peral silvestre, ou a xesta. 

Tampouco se utiliza ningunha especie de genista, especie moi característica do hábitat 
prioritario 4020* (Genista anglica, Genista berberidea y Genista micrantha). 

Non se inclúen na restauración especies arbóreas moi comúns na contorna como o salgueiro e o 
bidueiro, que demostraron a súa capacidade de resistencia ás condicións da contorna. Utilízanse 
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con todo especies como o alcornoque que non son as máis abundantes na zona, ou o piñeiro 
marítimo ou negral que aínda que moi abundante na contorna non é unha especie autóctona. 

Bótanse en falta especies moi comúns e presentes nos cursos de auga da contorna, como son o 
salgueiro ou o bidueiro. Estas especies están moi presentes actualmente no ámbito da antiga mina, 
polo que está probada a súa adaptación ao ambiente. 

Salgueiro e Bidueiro no ámbito da canteira 

  
Bidueiro no perímetro de entrada e no viario interior 

 
Salgueiro Bidueiro no viario interior 

20.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que a restauración das actividades asociadas ao proxecto de 
Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro, debe incluír maior 
diversidade de especies. 

21 ESPECIES INVASORAS 

21.1 EXPOSICIÓN 

O EIA, no seu inventario ambiental, sinala a presenza na curta de Brandelos da especie invasora 
Phytolacca americana e establece de forma xenérica a necesidade de realizar a súa retirada de 
forma programada. 
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Phytolacca americana (Herba carmín), introducida para a obtención de tinguiduras e que se 
desenvolveron espontaneamente nos vertedoiros da curta de Brandelos, polo que habería 
que programar a súa retirada. 

Con todo en ningún outro documento se desenvolve este aspecto nin se habilita a partida 
orzamentaria necesaria para executar a devandita retirada.  

Na visita realizada para a elaboración do presente informe de alegacións detectouse esta 
especie, pero tamén a presenza abundante doutras especies invasoras como Herba da Pampa, 
Acacia Negra e Mimosa. Tamén se detectou a presenza de eucalipto e piñeiro marítimo procedente 
das especies forestais próximas. 

 Hierba de la Pampa o Plumero (Cortaderia selloana). Identificada na plataforma e noiros 
exteriores da antiga balsa de estériles e na curta de Brandelos. Esta especie está incluída no 
Catálogo español de especies exóticas invasoras e está catalogada como especie invasoras de 
alto impacto sobre a biodiversidade en Galicia polo Plan Estratéxico Galego de Xestión das 
Especies Exóticas Invasoras. 

Especies invasoras: Cortaderia selloana. 

     
Cortaderia selloana. Noiro exterior e Plataforma Antiga Balsa de Estériles 

  
Cortaderia selloana. Curta de Brandelos 

 Acacia Negra (Acacia melanoxylon). Identificouse esta especie nos noiros exteriores da antiga 
balsa de estériles, na súa contorna próxima e en xeral na contorna da antiga explotación. Esta 
especie está catalogada como especie invasoras de alto impacto sobre a biodiversidade en 
Galicia polo Plan Estratéxico Galego de Xestión das Especies Exóticas Invasoras. 
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Especies invasoras: Acacia melanoxylon. 

  
 Acacia melanoxylon. Noiro exterior e contorna sur da Antiga Balsa de Estériles  

 Mimosa (Acacia dealbata). Identificouse esta especie nos noiros exteriores da antiga balsa de 
estériles e en xeral na contorna próxima da antiga explotación. Esta especie está incluída no 
Catálogo español de especies exóticas invasoras e está catalogada como especie invasoras de 
alto impacto sobre a biodiversidade en Galicia polo Plan Estratéxico Galego de Xestión das 
Especies Exóticas Invasoras. 

Especies invasoras: Acacia dealbata. 

  
Acacia dealbata. Contorna sur da Antiga Balsa de Estériles 

 Herba Carmín (Phytolacca americana). Identificouse esta especie no interior da curta Brandelos 
e na súa contorna próxima. Esta especie está catalogada como especie invasora de alto impacto 
sobre a biodiversidade en Galicia polo Plan Estratéxico Galego de Xestión das Especies Exóticas 
Invasoras. 
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Especies invasoras: Phytolacca americana. 

  
Phytolacca americana. Contorna Curta Brandelos 

A herba da Pampa produce miles de sementes, facilmente diseminadas polo vento e pola 
circulación dos vehículos, o que lle permite colonizar zonas moi afastadas do foco orixinal en 
progresión xeométrica. Este mesmo sistema de propagación utilizan a acacia negra, a mimosa e a 
herba carmín, aínda que a súa capacidade de extensión por este método é menor.  

As catro especies invasoras non forestais detectadas propáganse activamente a través de 
propágulos ou restos vexetativos. En consecuencia o risco de dispersión durante a roza das 
superficies onde se identificaron estas especies é moi alto; unha incorrecta xestión dos restos da 
roza dos exemplares de especies invasoras terá como consecuencia a extensión da invasión ao 
propiciar a aparición de novos exemplares, co consecuente aumento da produción de sementes e do 
potencial invasor e dispersante cara ao exterior da canteira.  

Destaca, pola súa alta capacidade de dispersión, o caso da Cortaderia selloana que podería 
chegar a alcanzar co tempo, as ribeiras do río Ulla, comprometendo o hábitat de ribeira 
característico deste espazo que está catalogado como Zona de Especial Protección dos Valores 
Naturais (ZEPVN Sistema fluvial Ulla-Deza).   

21.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima imprescindible no proxecto de Actualización do Proxecto de 
Explotación Vixente de Cobre de Touro, avalíe a presenza de especies invasoras no ámbito de 
actuación, elabore unha cartografía da devandita presenza e redacte un Programa de Xestión de 
Especies Invasoras, para establecer os labores e protocolos de execución que evitarán que os 
labores de roza e/ou reutilización da terra vexetal acentúen a dispersión das mesmas.   

Este programa deberá prestar especial atención a aspectos como a eliminación de forma 
individualizada dos exemplares de especies invasoras, a limpeza do material vexetal xerado, de 
forma que non queden restos en superficie, o amoreado de todos os restos e o seu embolsado 
evitando calquera dispersión desde o lugar de roza ata o punto de provisión e posterior entrega a 
un xestor de residuos autorizado para a súa eliminación.  

Tamén deberá incluírse a realización de campañas de seguimento da reaparición de especies 
invasoras durante a explotación da canteira programando a realización de tarefas periódicas de 
eliminación. 
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Estes traballos deberán estar suficientemente descritos, orzados convenientemente e incluídos 

na planificación de traballos. 

22 TERRA VEXETAL 

22.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto considera a retirada e provisión da terra vexetal para a súa utilización nos labores de 
restauración. 

Establece así mesmo que se realizará a provisión deste material nos vertedoiros NAG en 
superficie, pero non especifica como se fará este almacenamento nin como se evitará que resulte 
contaminado polos estériles NAG. 

Para evitar a degradación e/ou contaminación deste material é necesario un correcto 
mantemento do mesmo durante o seu almacenamento que non se detalla en proxecto. 

22.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que é necesario detallar o tratamento da terra vexetal definindo as 
operacións relativas á escavación, provisión, mantemento e reutilización, de forma que a terra 
vexetal non perda as súas características de fertilidade nin se vexa contaminada polos estériles da 
mina ou polos labores de explotación.  

Deberase programar unha mostraxe analítica da devandita terra vexetal antes da súa utilización 
para garantir as súas condicións agronómicas e a ausencia de contaminación. 

23 PROXECTO DE RESTAURACIÓN 

23.1 EXPOSICIÓN 

O plan de restauración asociado á Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de 
Touro presenta deficiencias relativas ás especies seleccionadas para a súa utilización, aspectos 
pouco definidos como o tratamento da terra vexetal, a achega dos risco de apoio á plantación,  a 
frecuencia das rozas, etc. 

Neste sentido é conveniente resaltar a importancia que os labores de mantemento posterior 
teñen á hora de garantir a correcta implantación da vexetación e a súa supervivencia ao longo do 
tempo. Se non se garanten as tarefas de mantemento mínimas (reposición de marras, regas, rozas 
selectivas, podas, tratamentos fitosanitarios ou de fertilización, etc.) a vexetación non se 
desenvolverá convenientemente e degradarase de forma progresiva, sen cumprir cos obxectivos 
buscados de integración paisaxística, estabilización de superficies ou control da erosión. 

23.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que debe mellorarse a restauración das actividades asociadas ao 
proxecto de Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro, incluíndo 
aspectos como os seguintes: 

 Maior diversidade de especies. 

 Tratamento de especies invasoras. 
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 Tratamento da terra vexetal. 

 Operacións de mantemento posteriores. 

Esta restauración debe constituír un proxecto de execución en si mesmo, de forma que poida ser 
separado do resto da documentación e encargado a unha empresa especializada neste tipo de 
traballos. 

Devandito proxecto deberá incluír todos os elementos imprescindibles nun proxecto deste tipo e 
que se resumen en: 

 Memoria 

 Anexos á Memoria (prezos unitarios e prezos descompostos) 

 Planimetría de detalle de superficies e tratamentos. 

 Prego de Prescricións Técnicas. 

 Orzamento: medicións, cadros de prezos 1 e 2, orzamento por capítulos e resumo de 
orzamento.  

24 ELEMENTOS DO PATRIMONIO CULTURAL  

24.1 EXPOSICIÓN 

O Anexo 4 do EIA, Informe de identificación e valoración do Castro de Copa (Touro, A Coruña), 
establece que o Castro de Copa sitúase dentro da zona de afección do proxecto, na ocupación 
prevista para o vertedoiro de Bama-Brandelos, sendo necesaria unha intervención arqueolóxica 
previa, cuxos resultados condicionarán o uso posterior. 

A pesar de que os resultados da devandita intervención comprometen a ocupación dos terreos 
correspondentes ao vertedoiro oeste de Bama-Brandelos, nos documentos de proxecto non se 
atoparon referencias a esta intervención arqueolóxica previa, a súa programación ou orzamento. 

No documento de medidas correctoras do EIA cítase a necesidade de atender as indicacións da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sen establecer a necesidade da tramitación previa da 
devandita intervención arqueolóxica. 

Respecto ao patrimonio arqueolóxico e etnolóxico 
No caso de que durante a fase de apertura de ocos e/ou explotación se atope algún 
xacemento arqueolóxico, deterase a explotación e comunicarase ao organismo competente. 
Do mesmo xeito levarase a cabo a vixilancia das obras para a instalación do tendido 
eléctrico de alta tensión para evitar afección sobre xacementos arqueolóxicos. 
Respecto ao xacemento arqueolóxico número 18: Castro da Copa (GA 15085002), a pesar 
de non detectarse ningún indicio de estrutura do castro, nin localizarse materiais en 
superficie durante o recoñecemento de campo realizado por arqueólogo competente, darase 
cumprimento, a posibles actuacións e/ou medidas que poidan ser requiridas pola 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia.  

24.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro considera imprescindible que o proxecto inclúa unha prospección intensiva 
do ámbito do Castro de Copa que determine o seu valor arqueolóxico e estableza as medidas de 
protección e control sobre o mesmo, así como sobre outros elementos que poidan detectarse 
durante a actuación. 

Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro   Páx. 43 
 



Informe de alegacións Concello de Touro 

 
Para iso será necesario que se executen os seguintes pasos: 

 Presentación ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dun Proxecto de Intervención 
Arqueolóxica no marco da Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro. 

 Concesión de autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 Execución do Proxecto de Intervención aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 Remisión á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do informe valorativo de resultados aos 10 
días de finalizada a intervención. 

 Remisión á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Memoria Técnica da intervención nun 
prazo de 6 meses. 

 Revisión do proxecto de actualización en virtude dos resultados da intervención arqueolóxico. 

 Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre a Memoria Técnica. 

 Revisión do proxecto de actualización en virtude dos condicionantes establecidos pola 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (replantexamento de superficies de ocupación, novas 
intervencións arqueolóxicas, seguimento arqueolóxico durante a explotación e outros). 

25 MEDIDAS CORRECTORAS 

25.1 EXPOSICIÓN 

O EIA inclúe unhas medidas correctoras pouco desenvolvidas, sen planimetría adxunta que 
permita valorar a súa correcta localización (por exemplo a situación do lavado de rodas previsto); 
en ocasións fálase de medidas que non contan con orzamento ou cun orzamento moi pouco 
detallado e que non inclúe prego de prescricións técnicas de aplicación, que permita valorar a 
conveniencia do orzamento respecto da medida para executar. 

O EIA inclúe varias medidas experimentais no seu Anexo Medidas experimentais asociadas á 
actualización do proxecto mineiro de Touro: 

 Creación do primeiro parque de Estudo de organismos extremófilos, modelización 
termodinamica de augas de alteración gossanica e procesos de neoformación mineral en 
sistemas hiperácidos”. Felipe Macías Vázquez 

 Recuperación e conservación de hábitats. Sistemas de brezales de Galicia. A casa dos breixos”. 
Felipe Macías Vázquez 

Con todo non se atopou en ningunha documentación do proxecto, o orzamento para a execución 
de ditas medidas, a programación dos traballos a realizar para a súa implantación ou as superficies 
onde deberán desenvolverse ditas medidas.  

Detéctanse ausencias reseñables, como a ausencia dun control de vibracións, tendo en conta a 
proximidade dalgunhas das vivendas, situados a menos de 25 m do perímetro da actuación. 

25.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que a Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de 
Touro, debe incluír un Proxecto de Medidas Ambientais onde se describan detalladamente as 
medidas para aplicar, incluíndo entre outras as relativas ao control de vibracións, á intervención 
arqueolóxica ou as medidas experimentais. 
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Este Proxecto deberá incluír planimetría de planta e de detalle de todas as medidas, habilitar as 

partidas orzamentarias desagregadas necesarias para a execución de cada medida e incorporar un 
prego de condicións  técnicas para cada unha das medidas ambientais establecidas. 

26 MELLORES TÉCNICAS E AFORRO ENERXÉTICO E DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS 

26.1 EXPOSICIÓN 

No documento Resumen do proxecto recóllese: 

A Planta de Tratamiento de Mineral (PTM) deseñada está composta por equipos novos, 
seleccionando as mellores técnicas de proceso dispoñibles e baseándose en todo momento 
nun programa de aforro enerxético como criterio principal de deseño. 

Con todo non se atopan referencias que xustifiquen a aplicación de ditas técnicas, nin se define 
como se considerou o aforro enerxético no deseño da planta.  

Non se atoparon no proxecto referencias á aplicación doutro tipo de protocolos ambientais que 
perseguen o correcto desempeño ambiental das actividades mineiras en Galicia e en España, como 
poden ser os seguintes: 

 Protocolos ambientais para unha minería sustentable en Galicia. Cámara Oficial Mineira de 
Galicia. 

 Guía de boas prácticas ambientais no sector mineiro. Dirección Xeral de Enerxía e Minas 

 Guía de Boas Prácticas para a minería e a biodiversidade. Instituto de Ciencia de Materiais de 
Madrid (ICMM) 

26.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que a Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de 
Touro, debe incluírse unha xustificación do emprego das mellores técnicas de proceso dispoñibles, 
boas prácticas ambientais, así como un programa de aforro enerxético, de consumo de auga e do 
consumo doutros recursos naturais. 

27 DEPÓSITO TEMPORAL DE ESTÉRILES. IMPACTO PAISAXÍSTICO 

27.1 EXPOSICIÓN 

O resumo non técnico inclúe unha selección de localizacións do depósito temporal de estériles, 
onde se indica para a localización seleccionada (Sitio 1) que: 

O muro alcanza unha altura máxima de 61m e unha lonxitude de coronamiento de 
aproximadamente 1600 m.  

Na memoria do Plan de restauración indícase: 

O muro alcanza unha altura máxima de 81 m, unha lonxitude de 3.187 m e noiros laterais 
con pendente 2H:1V. 

En función da topografía da zona actual estímase unha altura de 86 m, dado que a memoria do 
proxecto de explotación especifícase que ao final da fase 3: 

A cota do muro do depósito de estériles será de 396 m s.n.m 

Por conseguinte o proxecto presenta confusión respecto a altura real do muro final do depósito. 
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Aínda que o proxecto inclúe un Estudo de impacto paisaxístico, nel non se avalía de forma 

detallada o impacto paisaxístico do depósito temporal de estériles. 

Na planimetría do Estudo de impacto paisaxístico, non se achegan perfís transversais nin 
modelizacións que xustifiquen o grao de visibilidade do depósito temporal de estériles. 

27.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que a Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de 
Touro, debe incluír unha avaliación paisaxística específica do depósito temporal de estériles, 
incluíndo perfís transversais e modelizacións que xustifiquen o grao real de impacto paisaxístico da 
estrutura e as medidas necesarias para a súa integración.  

28 ABANDONO DA EXPLOTACIÓN 

28.1 EXPOSICIÓN 

O proxecto inclúe en varios dos seus apartados as condicións do abandono da explotación, pero 
non define con detalle e de forma unificada o estado da situación final nin as medidas ambientais 
preventivas para evitar procesos de contaminación como os que actualmente se rexistran 
provenientes da antiga explotación. 

O proxecto establece que non se retirarán todas as cimentacións das edificacións: 

As cimentacións que non se removan serán cubertas cunha capa de material granular ou 
material da zona. As cimentacións que non se removan serán cubertas cunha capa de 
material granular ou material da zona. 
... 
Demoleranse as estruturas superficiais e as estruturas soportantes ata o nivel de terreo, 
deixando só as fundacións no sitio. 

No proxecto fálase da instalación dunha rede de monitoreo post peche con pozos de monitoreo 
pero non se define nin se detalla a súa posible localización, nin o programa de seguimento da 
devandita rede. 

Fálase tamén na documentación de drenes para recollida da auga xerada despois do selado, pero 
non se especifica de forma clara o destino desta auga, o seu control e os sistemas de depuración da 
mesma en caso de contaminación. 

Tampouco se establece o peche perimetral da circulación da auga de escorrentía na parcela, nin 
as medidas de tratamento de dita auga en caso de contaminación. 

28.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que a Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de 
Touro, debe incluír un Proxecto de Abandono da Explotación detallado, onde se describan 
pormenorizadamente todos e cada un dos desmantelamentos para realizar, as medidas de 
aseguramiento da calidade ambiental do espazo, o plan vixilancia posterior, detalle dos controis e 
planimetría de localización dos mesmos; igualmente deben habilitarse as medidas orzamentarias 
necesarias e suficientes, e incorporar un prego de condicións técnicas de execución para cada un 
dos controis establecidos. 

O Proxecto debe considerar con especial atención os residuos producidos durante a 
desmantelación das instalacións auxiliares á explotación: planta de tratamento de auga, depósitos 
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temporais de auga, oficinas, parque de maquinaria, fosa séptica, redes de abastecemento de auga, 
rede de subministración de electricidade, etc. 

O Concello de Touro estima necesario a demolición de todos os elementos estruturais que non 
vaian prestar servizo con posterioridade ao peche da canteira, incluídas as cimentacións das 
instalacións. 

29 PLAN DE VIXILANCIA AMBIENTAL 

29.1 EXPOSICIÓN 

O EIA inclúe un plan de vixilancia moi pouco definido, sen determinar os puntos de control dos 
distintos aspectos obxecto de seguimento: No orzamento do PVA só se incluen catro aspectos de 
vixilancia: Calidade da auga, Calidade do aire e ruídos, Vexetación e fauna e Xestión de residuos non 
mineiros, pero non se inclúe planimetría de seguimento ambiental, polo que é imposible saber en 
que ámbitos se producirá cada seguimento; non se define ningunha das metodoloxías de control 
dos distintos elementos (atmosfera, ruído, augas, etc.), non se localizan os puntos de control en 
planimetría que permita valorar a súa correcta localización (por exemplo os puntos de control de 
ruídos ou de control das emisións de po); non detalla as condicións do monitoreo da canteira post 
peche do que se fala en varios documentos; non conta con orzamento detallado e non inclúe prego 
de prescricións técnicas de aplicación. 

O plan de vixilancia establece a emisión dos seguintes informes: inicial, semestral e anual. 

29.2 ALEGACIÓN 

O Concello de Touro estima que a Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de 
Touro, debe incluír un Plan de Vixilancia Ambiental detallado, adaptado a cada fase de explotación e 
onde se describan detalladamente as medidas de vixilancia, incluíndo as relativas ao control de 
vibracións, inclúese planimetría de planta e de detalle dos controis, se habiliten as medidas 
orzamentarias necesarias e se incorpore un prego de condicións técnicas de execución para cada un 
dos elementos de vixilancia establecidos. 

Débese incluír igualmente un Plan de Vixilancia para a fase Post Peche, co mesmo nivel de 
detalle que o anterior. 

A emisión de informes considérase totalmente insuficiente, debido á proximidade á canteira de 
moitos elementos sensibles como as vivendas, captacións de auga, actividades sociais, etc. 

O Concello de Touro considera necesario aumentar a emisión de informes, que deberán 
remitirse tanto ao órgano substantivo (Subdirección Xeral de Recursos Minerais) e ao órgano 
ambiental (Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático) como ao propio Concello de 
Touro. 

A continuación recóllense os informes que se consideran imprescindibles: 

 Informe Inicial. Considerado no proxecto. Deberá establecer a situación de partida da contorna 
socioeconómica da canteira, así como todos os Estudos e programas necesarios para garantir o 
correcto desempeño ambiental da actuación. 

 Comunicación semanal ao Concello de Touro da calidade das augas. 
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 Informe mensual do seguimento ambiental realizado durante a explotación, incluíndo 

resultados das mostraxes de calidade das augas, campañas de control atmosférico, campañas 
medicións de ruídos e vibracións, xestión dos residuos, así como do control das actividades 
realizadas durante o período. Estes documentos deberán incluír a planimetría e rexistro 
fotográfico necesario para seguir o avance dos traballos de explotación desde a fase 0 ata a fase 
de desmantelamento.  

 Informe trimestral que resuma a evolución ambiental no período de referencia. 

 Informe Final. Considerado no proxecto. Deberá establecer a situación final da canteira, así 
como un Estudo de riscos ambientais asociados á superficie final, segundo os principios da 
norma UNE 150008 “Análisis y evaluación del riesgo ambiental”. Deberá definir así mesmo os 
Estudos e programas necesarios para garantir o correcto seguimento da superficie nos 
vindieros anos. 

 Informe trimestral de seguimento tras o peche. Polo menos durante os primeiros 2 anos, 
considérase necesario a emisión dun informe trimestral que recolla o resultado dos controis 
previstos para a fase posterior ao abandono da explotación. 

 Informe semestral de seguimento tras o peche. Polo menos durante os seguintes 5 anos, 
considérase necesario a emisión dun informe semestral que recolla o resultado dos controis 
previstos para a fase posterior ao abandono da explotación. 

 Informe anual de seguimento tras o peche. Polo menos durante os seguintes 10 anos, 
considérase necesario a emisión dun informe anual que recolla o resultado dos controis 
previstos para a fase posterior ao abandono da explotación. 

30 CONCLUSIÓNS 

En virtude da análise de toda a documentación correspondente ao proxecto considérase 
necesario modificar, corrixir e completar o proxecto, de forma que se teñan en conta todas as 
alegacións recollidas no presente informe e que a documentación modificada sexa remitida de novo 
ao Concello de Touro para a súa avaliación e Informe. 

Deberase prestar especial atención aos seguintes aspectos 

1. Eliminación da contaminación existente actualmente nas augas das canles que discorren 
polas proximidades da antiga canteira. Para iso será necesario realizar un Estudo detallado 
da situación actual da calidade das augas das canles procedentes de antiga canteira ou as 
canles cuxas augas están actualmente contaminadas polas escorrentías da antiga canteira, 
determinando o seu grao de contaminación. Procederase ao deseño e execución de medidas 
preventivas e correctoras para reducir a contaminación que actualmente rexistran as canles 
que rodean a antiga explotación, ata alcanzar os niveis normativos. Deberanse aplicar 
medidas construtivas específicas de redución da contaminación (canles perimetrais, balsas 
de decantación, balsas de descontaminación, etc.), así como medidas de control e 
seguimento da calidade das augas das canles actualmente afectadas pola antiga canteira 
durante o período de explotación e a longo prazo despois da súa clausura.  

2. Estudo das captacións e conducións de auga municipais, veciñais e privadas, existentes; 
incluíndo en devandito Estudo as captacións para abastecemento e as de rega agrícola. 

Actualización do Proxecto de Explotación Vixente de Cobre de Touro   Páx. 48 
 



Informe de alegacións Concello de Touro 

 
3. Antes do inicio de calquera actuación será necesario contar coa Autorización de Vertedura 

do órgano de conca Augas de Galicia, para o que deberá iniciarse a tramitación da mesma 
coa suficiente antelación.  

4. Estudo detallado da posible incidencia sobre o río Ulla e os seus elementos asociados no 
Concello de Touro. 

5. Incluír un cronograma temporal de execución ou programa de obras que estableza a 
secuenciación dos traballos para realizar e identifique os puntos críticos desde o punto de 
vista ambiental, establecendo a secuencia dos traballos de forma que se garanta que todas 
as medidas ambientais de prevención están executadas antes da realización das actuacións 
con potencial contaminador.  

6. Incluír un Proxecto de Execución da Restauración independente onde se inclúan todos os 
elementos detallados ao respecto no presente Informe de Alegacións.  

7. Incluír unha prospección intensiva do ámbito do Castro de Copa que determine o seu valor 
arqueolóxico e estableza as medidas de protección e control sobre o mesmo, así como sobre 
outros elementos que poidan detectarse durante a actuación. 

8. Incluír un Proxecto de Medidas Ambientais onde se describan detalladamente as medidas 
para aplicar. 

9. Detallar o proceso de depuración das augas de vertedura durante os 4,5 primeiros anos, de 
forma que a planta de depuración incorpore os equipos necesarios para obter os niveis de 
calidade normativos. 

10. Incluír unha canle perimetral de recollida de augas limpas que abarque todas as concas 
vertentes cara ao ámbito da canteira. 

11. Incluír un proxecto detallado do sistema de drenaxe que complete os erros detectados nos 
documentos de proxecto. 

12. Incluír un sistema perimetral de recollida das augas xeradas no interior da explotación. 

13. Incluír un proxecto autorizado por Augas de Galicia onde se detalle o desvío das canles Rego 
de Burgos e Rego de Pucheiras; proxecto que garanta que estas canles non se vexan 
afectadas pola auga de escorrentía interior. 

14. Incluír un plan de monitoreo e control das instalacións e das augas subterráneas. Este plan 
deberá abarcar os 15-20 anos posteriores á clausura da canteira, para permitir a avaliación 
da eficacia do selado e desmantelado da actividade. 

15. Incluír un Estudo de maior profundidade sobre as medidas de seguridade que se poderían 
adoptar para previr o risco de falla dos muros principais das instalacións de residuos. 

16. Incluír a definición detallada das medidas preventivas e correctoras asociadas ás distintas 
instalacións auxiliares da nova explotación.  

17. Realizar o Estudo de avaliación ambiental específico da liña de subministración eléctrica. 

18. Incluír unha xustificación do emprego das mellores técnicas de proceso dispoñibles, boas 
prácticas ambientais, así como un programa de aforro enerxético, de consumo de auga e do 
consumo doutros recursos naturais. 

19. Incluír unha avaliación paisaxística específica do depósito temporal de estériles.  
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20. Incluír un Proxecto de Abandono da Explotación, onde se planifique a demolición de todos 

os elementos estruturais que non vaian prestar servizo con posterioridade ao peche da 
canteira, incluídas as cimentacións das instalacións. 

21. Incluír un Plan de Vixilancia Ambiental detallado, segundo os contidos establecidos no 
presente Informe de Alegacións. 

 

En Santiago de Compostela a 23 de outubro de 2017 

 

AMBIOTEC S.L. 

 
 

Fdo Isabel Salvador del Pozo 
Gerente 

Fdo: Mª dolores Pérez-Lafuente Córdoba 
Ingeniera Agrónoma 

Colegiada COIAG nº 370  
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31 ANEXO PLANOS 

31.1 SITUACIÓN DA CANTEIRA 

31.2 PRINCIPAIS ELEMENTOS CON RISCO DE AFECCIÓN 

31.3 CAPTACIÓNS DE AUGA MUNICIPAIS 

31.4 ESPACIO NATURAL PROTEXIDO SISTEMA FLUVIAL ULLA-DEZA 

31.5 HÁBITAT DE INTERESE PRIORITARIO 
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