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C O N C E L L O   D E   T O U R O   (A   C O R U Ñ A) 

R.E.L. nº 01150853 – C.I.F. P-1508600-B – MU 2000/196 

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 2 DE DECEMBRO 
DE 2019. 

 
 
Alcalde-Presidente: 

IGNACIO CODESIDO BARREIRO 

Concelleiros:  

ROBERTO CASTRO ROCAMONDE 
MARÍA JOSEFA CODESIDO BARREIRO 
ADELA ISABEL IGLESIAS TOJO 
XOÁN ANTÓN LOUZAO RODRÍGUEZ 
MARÍA ELVIRA MARTÍNEZ LÓPEZ 
JESÚS MARTÍNEZ PEREIRA 
MANUEL PUGA GARCÍA 
DARÍO REY SUÁREZ 
ALFREDO SOUTO CASTELO 

Secretario: 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ PEDREIRA 
 

Na Casa do Concello de Touro (A Coruña), sendo as trece horas e corenta e cinco minutos do 
día dous de decembro de dous mil dezanove, reuníronse os membros do Pleno do Concello arriba 
relacionados, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria para a que foran previamente 
convocados. 
 Reunindo os asistentes o quórum necesario para a válida celebración das sesións, polo señor 
Alcalde abriuse a sesión cos seguintes puntos na orde do día: 
 
 Antes de iniciarse o Pleno, polo señor Secretario dáse conta da ausencia da señora concelleira 
portavoz do grupo municipal do PSG-PSOE, que ten remitido escrito no que pon en coñecemento do 
Pleno a imposibilidade de asistir ao mesmo por atoparse de baixa por enfermidade. 
 
 
I.- REPROBACIÓN AO SEÑOR ALCALDE POR NON PRESENTAR INFORMES AO PROXECTO DE 

REAPERTURA DA MINA DE TOURO, UNHA VEZ RECIBIU O CONCELLO OFICIO DO 2/09/2019 COA 
DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA POLO PROMOTOR. 

 
 Por D. Roberto Castro, en nome do grupo municipal Marea Veciñal de Touro, tómase a palabra 
para someter a debate e votación a reprobación do Alcalde por non presentar informes ao proxecto 
de reapertura da Mina de Touro, unha vez recibiu o Concello oficio do 2/09/2019 coa documentación 
actualizada polo promotor, manifestando que o señor Alcalde ten demostrado un servilismo con 
respecto á empresa mineira que se concreta nos seguintes feitos: 

“O concello de Touro é AXENTE INTERESADO (condición que lle outorga a lei) na tramitación 
da autorización de explotación do denominado "Actualización do proxecto de explotación, plan de 
restauración e estudo de impacto ambiental da concesión de explotación San Rafael 2946", promovido 
por Cobre San Rafael S.L. E o concello de Touro sendo axente interesado, non pode facer coma se este 
asunto lle fora alleo: ten que actuar de Axente Interesado e deixar de mirar cara outro lado. 
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O concello de Touro ten o deber de estudar e coñecer de maneira suficiente o proxecto, 
informes, estudos e toda a documentación do expediente en tramitación, coa suficiente fondura que 
permita emitir xuízos de valor fundados, informar á veciñanza e presentar informes e alegacións (e 
recursos chegado o caso) ao procedemento, en defensa dos intereses comúns da veciñanza, en 
defensa do territorio e do patrimonio, en defensa da saúde da xente e en defensa do medio natural. 

Como o concello de Touro ten estes deberes, por iso o pasado 02/09/2019 foi informado, 
recibiu traslado da documentación actualizada presentada polo promotor na Xefatura Territorial de 
Economía, Emprego e Industria, e foi notificado do prazo para a presentación de informe 
complementario. E que fixo o concello? 

1.º- Contratar unha empresa "amable" cos intereses da promotora da mina. Tan "amable" que 
esta mesma empresa (Ambiotec) estaba a traballar tamén para a empresa mineira en asuntos relativos 
á propia mina. A empresa foi contratada por acordo unánime da Xunta de Goberno de Touro, presidida 
polo Sr. Alcalde D. Ignacio Codesido, asistida polo Sr. Secretario Municipal titular e composta pola 
concelleira/os Dª Adela Iglesias Tojo, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, en sesión 
celebrada 0 18/09/2019. 

2º.- Unha vez que a Marea Veciñal destapa o conflito de intereses da empresa Ambiotec, a 
Xunta de Goberno viuse obrigada a prescindir desta. 

3º.- No Pleno celebrado pasado 27 de setembro, o grupo do PP (cos votos en contra dos 6 
membros) tumba a moción presentada pola Marea Veciñal de Touro na que se solicita á Xefatura do 
Servizo de Enerxía e Minas, a ampliación do prazo en 4 meses para presentación de informe polo 
Concello recibindo así un trato igualitario do Concello e da promotora por parte da administración 
autonómica. Visto coa perspectiva actual, a negativa do goberno de Touro a solicitar máis prazo para 
presentar informe tiña xa unha finalidade evidente: O goberno de Touro NON QUERíA MÁIS PRAZOS 
PORQUE NON LLE INTERESABA PRESENTAR INFORMES. 

4º.- No mesmo Pleno do 27 de setembro o grupo de goberno aprobou unha proposta levada 
pola Alcaldía na que solicitaba a ampliación do prazo nun mes (había 15 días que vencera o prazo e 
pedía a ampliación dun mes. Parece ridículo, ou pretendían que non houbera prazo para presentar 
informe??) ao tempo que desaprobaba a proposta da Marea Veciñal de solicitar prazo de 4 meses... 
(Sr. Alcalde: Branco e en botella...). 

5º.- O órgano autonómico notifica ao concello un novo prazo improrrogable de 15 días. Que 
fai entón o Sr. Alcalde?? NADA. O Concello de Touro fai nada, non presenta informe nin documento 
algún; deixa que corra o prazo, e esperar que morra o conto. A responsabilidade é do Sr. Alcalde Ignacio 
Codesido. 

A irresponsabilidade do Sr. Alcalde é extrema: 
- O Sr. Alcalde incumpriu os deberes da administración local no procedemento. 
- O Sr. Alcalde incumpriu o seu deber de rexedor local e a súa obriga de defensa dos intereses 

xerais do concello. 
- O Sr. Alcalde enganou (e riuse) da veciñanza, facéndolle ver que ía cumprir os deberes 

(solicitando a ampliación de prazo para informes) e despois facendo NADA; facendo nada, 
para que a empresa mineira faga de Touro, do territorio, da veciñanza, do patrimonio, dos 
medios de vida da xente... o que lle dea a gana. 

- O Sr. Alcalde Ignacio Codesido deixou demostrado que el (e a administración local mestres 
del dependa) non van ser obstáculo para que a empresa mineira faga en Touro, de Touro e 
da veciñanza de Touro, o que lle dea a gana. 
Que intereses moven ap Sr. Alcalde Ignacio Codesido para chegar a estes feitos?? 
Este é o penúltimo episodio do historial de servizo do Sr. Alcalde Ignacio Codesido á Mina. 
A resposta política responsable aos feitos do Sr. Alcalde, Ignacio Codesido, é a súa 

REPROBACIÓN.” 

Polo que se solicita o voto favorable á reprobación do señor Alcalde. 
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O señor concelleiro D. Roberto Castro segue a manifestar que se trata do penúltimo episodio 
de servilismo do señor Alcalde, especificando que o servilismo dun cargo público con merma dos 
intereses xerais é corrupción. O servilismo –segue a manifestar- tense producido co desmantelamento 
do bombeo, co pelotazo urbanístico que se produce no ano 1999 coa segregación de parcelas por 
Explotaciones Gallegas SL coa intención de construír un mesón-bar encima do río Portapego. 

A Comisión de Goberno de xaneiro do ano 2000 aprobou por unanimidade un trámite de 
excepción declarando de interese xeral un Hotel-Restaurante promovido por Explotaciones Gallegas 
SL, dese organismo aínda sobreviven algúns concelleiros presentes tales como Jesús Martínez e 
Manuel Puga. No acordo especificábase que non había alternativas para outra ubicación do Hotel-
Restaurante, ese acordo –segue a manifestar D. Roberto Castro- foi tumbado pola Dirección xeral de 
urbanismo, que tamén abriu expediente promover un proxecto de urbanización. 

Téñense producido movementos de terra, pistas e outras actividades que deron lugar á 
apertura dun expediente sancionador por Augas de Galicia no ano 2000. 

No Pleno do 31 de marzo de 2000, no que estaban concelleiros aquí presentes, Sr. Alfredo, Sr. 
Martínez Pereira, Sr. Puga, onde se preguntaba ao señor Alcalde se había licencias para as actividades 
e actuacións, e o señor alcalde contesta que se trataba de pistas privadas, que o Concello non tiña que 
meterse no asunto, chegando a manifestar que o Concello non podía esixir licenza para esas cuestións 
como tampouco o faría se se tratara de plantar coles. 

Os pelotazos urbanísticos continuaron –segue a manifestar o señor Roberto Castro- coa 
contaminación ata que se chega a propoñer regalar 52 hectáreas de solo urbanizable en chalets e 
campo de golf. 

Despois viñeron os lodos e cheiros, o señor Alcalde foi a Loxo, e parecía interesado para tomar 
unha serie de medidas, pero o señor Macías paseouno e reviroulle a idea. 

O señor concelleiro D. Roberto Castro da lectura ao publicado no Correo Gallego no ano 2010 
sobre os cheiros en Loxo no que se expresa que o Concello ven a soportar o olor da merda de toda 
Galicia, o señor Alcalde ten contestado que era lóxico que cheire posto que se trataba de material 
orgánico, e era unha solución para os lodos. 

Cando nos anos 2014-2015 se tramitou a avaliación ambiental integrada, non se presentou 
ningunha alegación, soamente o informe urbanístico correspondente, é dicir dixéronlle si, sendo que 
soamente ten presentado alegacións o representante de TOISAL. 

O seu servilismo -segue a manifestar- ten reflexo no PXOM que non autorizou Política 
Territorial, aínda que finalmente saíu adiante e no que se pode comprobar que o único solo rústico de 
protección ordinaria, ademais dun en Bama, é o relativo ao que corresponde a Explotaciones Gallegas 
SL, o que implica que pode facer o que lle dea a gana, especificando que o resto do territorio do 
Concello ten algunha clase de protección. No PXOM  vense labrando o tema, no documento de 
traballo, tense especificado as potencialidades do solo rústico, sendo que todo o terreo da explotación 
mineira é circundante foi definido como sen potencialidade especifica. 

Nese sentido, manifesta o señor D. Roberto Castro, unha parte moi importante do Concello 
onde se inclúe Arinteiro e ata lindando con Arca e onde existen explotacións agrarias, veñen a definirse 
sen potencialidade específica, deixando todo ese territorio para que poida desenvolverse unha 
actividade especulativa en detrimento das explotacións agrarias. 

Por outra parte –manifesta o señor concelleiro D. Roberto Castro- o PXOM xa ten trazadas as 
súas vías públicas, pero existen vías privadas que tamén están trazadas, especificando que no ano 2014 
para segregar unha parcela para unha gasolineira, téñense en conta unhas supostas vías públicas que 
non eran tales. Así mesmo, vense de regalar unha depuradora ao polígono coa escusa de que ten 
capacidade para 2.000 habitantes e a poboación de Fonte Díaz non sobrepasa os 400, e estando xa a 
depuradora feita, non se esixe a correspondente infraestrutura. 

No ano 2019, na anterior lexislatura déuselle así mesmo a Explotaciones Gallegas SL polo 
trámite de obra menor para realizar actuacións de 100.000 euros no río Portapego, relacionado co 
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proxecto de drenaxe temporal, especificando que debe absterse de conceder permiso algún sobre o 
Río Portapego. 

Así mesmo, o señor concelleiro D. Roberto Castro manifesta que o Alcalde pode estar a favor 
da explotación mineira pero que non pode opinar sobre nada porque ten a súa capacidade anulada, 
posto que estivo a favor das vacas tolas, a favor da construción de 1.200 chalets que pretendía 
construír o seu patrocinador, do que se conclúe que non ten capacidade para decidir sobre nada que 
non lle veña dito de arriba, especificando que estaría a favor dunha central nuclear ou de traer a Franco 
se o seu patrocinador estivera tamén a favor. 

O señor Alcalde manifesta que non sabe do que se está a falar. 
O señor concelleiro D. Roberto Castro manifesta que este é o penúltimo caso de servilismo. 
Polo señor concelleiro D. Xoán Antón Louzao, en nome do grupo do BNG, tómase a palabra 

para manifestar que este Pleno ten os antecedentes dos acordos adoptados a iniciativa do grupo do 
BNG, contrarios á apertura da mina en datas 9 de novembro de 2017 por unanimidade, en data 29 de 
xuño de 2018 e 28 de decembro de 2018, tamén por unanimidade. 

O señor Xoán Louzao segue a manifestar que o señor Alcalde sempre tivo unha ambigüidade 
moi calculada, sempre estivo a favor dos acordos adoptados pero por detrás nunca fixo nada, 
preguntándose que foi o que pasou, pois que pasaron as eleccións e xa non fai falta sacar a careta; 
especificando que o señor Alcalde estase a poñer no peor estilo PP, poñéndose a favor dos poderosos, 
preguntándose onde están os intereses dos veciños de Arinteiro, porque parece que xa non contan, 
nin eles nin a saúde das persoas, polo que entende que e moi reprobable, antes púxese de perfil pero 
agora xa non hai problema. 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao segue a manifestar que máis aló dos prazos concedidos, 
a Lei de minas permite que o Concello presente alegacións e informes cando estime conveniente e que 
os mesmos deberán ser tidos en conta. 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que o seu voto será a favor da reprobación. 
O señor Alcalde manifesta que os acordos téñense enviado cando se adoptaron, sometendo a 

proposta a votación. 
Sometida a votación a proposta do grupo Marea Veciñal de Touro referida á reprobación do 

Alcalde por non presentar informes ao proxecto de reapertura da Mina de Touro, unha vez recibiu o 
Concello oficio do 2/09/2019 coa documentación actualizada polo promotor; o Pleno, por catro votos 
a favor (tres do grupo Marea Veciñal de Touro e un de BNG) e seis votos en contra, rexeita a proposta 
do grupo Marea Veciñal de Touro. 
 
 
II.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE INFORME COMPLEMENTARIO AO EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE 

AVALIACIÓN AMBIENTAL DO PROXECTO DA MINA DE TOURO. 
 
 Por D. Roberto Castro Rocamonde tómase a palabra para manifesta que en relación co 
procedemento de avaliación de impacto ambiental de reapertura da mina, téñense planteado moitas 
cuestións, que foron xurdindo desde o correspondente informe inicial, coa documentación redundante 
sobre os mesmos temas, que non supliron as eivas existentes, non dando solución a algunhas cuestións 
presentadas por parte do Concello. 
 A proposta do grupo Marea Veciñal de Touro textualmente di: 

 “O Grupo Municipal da MAREA VECIÑAL de TOURO, solicita o acordo do Pleno da Corporación 
na sesión Extraordinaria a celebrar 0 02/12/2019, seguinte: 

O Concello de Touro, recibida comunicación da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería 
de Economía, Emprego e Industria (expediente ce/ac/2946/01.08/2017-03) de resolución de solicitude 
de ampliación do prazo indicado no oficio do 02/09/2019 (Actualización do proxecto de explotación, 
plan de restauración e estudo de impacto ambiental da concesión de explotación "San Rafael 2946", 
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promovido por Cobre San Rafael S.L.), e unha vez esgotado o prazo adicional (ampliación de prazo) 
dado por este Organismo para que o Concello de Touro complementase o informe e sen que o Concello 
de Touro presentase informe algún, o Concello de Touro presenta á Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático ao trámite de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto mineiro 
citado, o seguinte informe: 

1.- A documentación achegada polo promotor Cobre San Rafael S.L. a este procedemento con 
posterioridade á data de 18/08/2017 non dá solución en ningún aspecto ás eivas, afectacións e 
impactos recollidos no Informe de Alegacións presentado polo Concello de Touro en outubro de 2017. 
Polo tanto, atendendo a dito informe, a Declaración de Impacto Ambiental do proxecto a día de hoxe 
deberá ser desfavorable. 

2.- CÁLCULO DOS RECURSOS HÍDRlCOS DISPOÑIBLES 
A maiores do xa exposto no informe anterior, o cálculo dos recurso hídricos dispoñibles terá 

en conta a realidade da área onde se pretende asentar o proxecto; unha área agraria na que as 
demandas de auga prioritarias non son só o abastecemento doméstico, aquí hai actividade agraria. No 
curto-medio prazo. contémplase un escenario climatolóxico e meteorolóxico de episodios máis 
acusados de estiaxe e estres hídrico no solo. nos que a agricultura precisará inevitablemente de rega 
para a súa viabilidade. Non será posible o cultivo sen rega. No cálculo dos recursos hídricos dispoñibles 
(suficiencia de recursos hídricos do proxecto) terase en conta este factor e a superficie agraria da bacía 
afectada. 

(Antes da contaminación do Brandelos e Pucheiras pola mineira Río Tinto, estes ríos 
submistraron o caudal para a rega de ducias de hectáreas (de prado fundamentalmente) nas 
parroquias de Loxo, Enquerentes, Fontes Rosas, Bama, Prevediños e Foxás; terras que foron arruinadas 
polas augas contaminadas. Se ben nos últimos 30 anos o fomento dos abonos químicos permitiu o 
desenvolvemento dunha agricultura produtiva (aínda que custosa) sen o emprego de rega, no curto-
medio prazo xa non se contempla unha agricultura intensiva ou semiintensiva sen apoio de rega (para 
mostra, este ano no concello de Boqueixón, foi solicitada unha derivación de caudal para abastecer 
100 Ha de novo cultivo). 

3.- A PROMOTORA DO PROXECTO DEBERÁ PRESENTAR UN ESTUDO CONCRETO E UN 
PROXECTO DE XESTIÓN E TRATAMENTO DAS ÁREAS CON MATERIAS EXTRAÑOS. 

Denominamos materiais extraños, aqueles que non son propios do solo ou subsolo. É coñecido 
(de dominio público) o emprego de distintas áreas da mina como vertedoiros e/ou enterramento de 
residuos de distinta orixe e perigosidade (residuos urbanos dos concellos de Touro e O Pino por 
exemplo); isto aconteceu e acontece dende fai case 30 anos. 

A mobilización destes materiais durante o proceso de explotación da mina tería un impacto 
sobre o medio de consecuencias descoñecidas. 

A promotora deberá presentar ao procedemento de Avaliación Ambiental un estudo dos 
depósitos de materiais estraños e o proxecto para a súa xestión e tratamento. 

4.- NON SE COÑECE O GRADO DE CUMPRIMENTO DO PROXECTO DE RESTAURACIÓN 
É de sobra coñecido pola Administración galega a recorrencia pola propietaria dos terreos 

mineiros (Explotaciones Gallegas S.L.) ao seu suposto cumprimento do "Proxecto de Recuperación de 
los Ríos Brandelos, Pucheiras, Felisa, Portapego, Rego das Rozas y Lañas en el Entorno de las Minas de 
Touro" (redactado polo Laboratorio de tecnoloxía ambiental da USC) mais non existe pronunciamento 
(e seguro que tampouco coñecemento) por parte da Administración medio ambiental e/ou Augas de 
Galicia respecto do grado de cumprimento do citado proxecto de "Recuperación dos ríos". 

A Administración Ambiental non poderá resolver de xeito favorable a DIA mentres non estea 
cumprido o obxectivo do citado proxecto de "Recuperación dos ríos da contorna da mina", 15 anos 
despois da súa posta en marcha. 

5.- SOBRE A (IN)SEGURIDADE DAS BALSAS 
O Concello de Touro adxunta a este informe, para a súa consideración polo órgano ambiental,  

informe sobre "Evaluación del Plan de Almacenamiento de Estériles en el "Proyecto Touro" (Concesión 
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de Explotación San Rafael n.0 2946), Galicia, España emitido por Dr. Steven H. Emerman, Malach 
Consulting, 785 N 200 W, Spanish Fork, Utah 84660, EE. UU. Bachelor of Scjence (B.S.) en Matemáticas 
de la Universidad Estatal de Ohio, Máster (M.A.) en Xeofísica da Universidad de Princeton, e Doctor 
(Ph.D.) en Xeofísica pola Universidade de Cornell. 

Algunhas das cuestións que se indican no citado informe relacionado coas preocupacións 
tamén expresadas pola SGHN sobre o risco das balsas, o Dr. Emerman sinala: "el Proyecto Touro 
(2018a) escribió "Así mismo, en la práctica actual, presas de alrededor de 100 m de altura son parte 
del estándar, no presentando una condición inusual para el caso de los 80 m [la altura real será de 81 
metros] del Proyecto Touro" (p. 40). Simplemente no es verdad que fas presas de estériles de planta 
con alturas de 100 metros sean estándares en la industria minera. La palabra "estándar" normalmente 
se refiere a algo que es "esperado". Por ejemplo, es estándar estimar la Inundación máxima probable 
(IMP) y el Terremoto máximo creíble (TMC) antes de diseñar una presa que ponga en riesgo vidas 
humanas. No tiene sentido que una presa de estériles de planta con una altura de 100 metros pueda 
considerarse como "estándar" o "esperada". Por ejemplo, la International Commission on Large Dams 
[Comisión Internacional de Presas Grandes] (ICOLD, 2010) considera que las presas de más de 15 
metros de altura son "grandes" , e conclue o informe cunha serie de puntos que non se teñen en conta 
en ningún momento nos múltiples documentos analizados: 

• No hay ninguna estimación de los criterios básicos de seguridad, incluidos la inundación 
máxima probable (IMP) y el terremoto máximo creíble (TMC). 

• No hay ninguna estimación de la incertidumbre en ta proporción de estériles de mina 
potencialmente generadores de ácido (PAG) y no generadores de ácido (NAG). 

• No hay planes sobre qué hacer si no hay suficientes estériles de mina NAG, lo que conduce a 
las posibilidades que habrá un cambio en el valor límite entre NAG y PAG o un cambio en el 
diseño de la presa para adaptarse a la falta de material de construcción. 

• No se contempla ningún procedimiento para separar estériles de mina NAG y PAG. Incluso 
cuando que haya un procedimiento, los estériles de mina no se pueden analizar gramo por 
gramo. Esto conduce a la posibilidad que habrá una mezcla de material PAG en la presa o los 
muros, ya sea accidentalmente o por necesidad, lo que conduce a la posibilidad de generación 
de drenaje ácido de mina (AMD) desde la presa o los muros. 

• La falta de deshidratación de los estériles de planta antes del cierre de la mina y la falta de 
mantenimiento de la presa después del cierre de la mina conduce a la posibilidad de un 
eventual colapso de la presa. 

• Eventualmente, los revestimientos impermeables fallarán, lo que podría conducir a la 
posibilidad de AMD al agua subterránea. 

Una eventual disminución en el nivel freático podría conducir al agotamiento del material 
alcalino que se supone neutraliza el AMD de los estériles de planta PAG." 

6.- INDICENDIAS DO PROXECTO NOS VALORES PATRIMONIAIS, NO RAMAL HISTÓRICO ARZÚA-
QUION-AMENAL E OUTROS 

O Concello de Touro achega a este informe, para a súa consideración polo órgano ambiental, 
o Informe publicado de "ICOMOS- COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL" do Consello Internacional de 
Monumentos e sitios "Informe sobre as incidencias nos valores patrimoniais do Camiño de Santiago, 
Camiño francés e outros elementos patrimoniais, que se producirían no caso de realizarse o "Proxecto 
de actualización da explotación vixente da mina de cobre de Touro" de outubro de 2018. 

7.- INCIDENCIAS DO PROXECTO NA RUTA EUROVELO 
As incidencias do proxecto non poden considerarse só dende a perspectiva de vías de 

automoción como pretende o promotor. Existe unha ruta cicloturística recoñecida oficialmente 
(Eurovelo3) sobre a que o proxecto causaría afectacións incompatibles coa normativa da  Federación 
Europea de Ciclismo (European Certification Stnandard) para as rutas Eurovelo*. 

EuroVelo, promovida pola Federación Europea de Ciclistas, é unha rede europea de 15 vías 
ciclistas que percorre o continente, dende o Ártico ao Mediterráneo e dende o Atlántico ata Moscova. 
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Unha delas (a ruta dos peregrinos) parte de Trondheim (Noruega) e remata en Santiago de 
Compostela, pasando por Oslo, Hamburgo, Colonia, París, Tours, Burdeos, Pamplona e León. 

A ruta está xa completa entre Noruega e Navarra e nos vindeiros meses completarase o treito 
ata Compostela, incluída a parte galega. A súa sinalización é inminente. En Galicia a vía seguirá o 
percorrido do Camiño Francés, a través das estradas que discorren preto do itinerario compostelán, 
atravesando Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Portomarín, Palas de Reí, Melide, Arzúa, 
Touro e, finalmente, Santiago, sumando un total de 196 quilómetros. A ruta empregará treitos da N-
VI, LU-633, LU-P-5602, LU-P-5709, LU-P-4001, N-547, DP-4603, AC-240 e AC-261. 

*Extracto recollido da normativa ECS. 
El ECS (European Certification Standard) se utiliza para certificar rutas EuroVelo. Además, el 

ECS también se puede usar como una herramienta para evaluar la calidad de rutas nacionales y 
regionales. Puede ayudar a establecer estándares para la evaluación de rutas nacionales, allí donde no 
existan todavía, y a armonizar las diferentes regulaciones de los estados miembros de la UE. 

La certificación EuroVelo es válida por cinco años, a cuyo término cada ruta debe pasar con 
éxito por uno nueva evaluación para renovar su certificado EuroVelo. EuroVelo promueve así una 
forma de viajar sostenible, incentivando la creación de estrategias e infraestructuras estandarizadas 
que hagan posible rutas cicloturistas de alta calidad.  

Los elementos que se evalúan relacionados con la infraestructura de la ruta son: 
Componentes de la ruta-> todo tipo de vías serán tenidas en cuenta, pero en general aquellas 

de alta calidad, libres de tráfico motorizado o con un flujo de tráfico muy bajo, serán mejor valoradas. 
Interés paisajístico y cultural-> secciones con un interés paisajístico y cultural se valorarán 

positivamente, y aquellas que presenten problemas de contaminación, suciedad, ruidos se valorarán 
negativamente. 

Mínimo exigido para conseguir la certificación: 
El total de Ia ruta podrá ser catalogada como segura, cómoda y atractiva y será apta para la 

certificación solo si todos los criterios básicos se cumplen a lo largo de toda la ruta. 
O proxecto mineiro leva asociado a intensificación de tráfico pesado sobre a vía (AC-240) por 

onde discorre a Eurovelo3 no noso concello, aumentado o risco e inseguridade da vía para ciclistas, así 
como molestias que derivan no incumprimento dos estándares da vía Eurovelo. Ao tempo, a perda de 
recursos paisaxísticos asociados e contaminación ambiental (ruído, po en suspensión...) converten o 
entorno da ruta nunha área desaxeitada aos estándares Eurovelo. 

8.- EN DOUS ANOS DE TRAMITACIÓN A PROMOTORA É INCAPAZ DE CUMPRIR "SOBRE  O 
PAPEL" MINIMAMENTE AS CONDICIÓNS DOS INFORMES SECTORIAIS 

De toda a documentación aportada pola promotora depréndese a intención de obter unha DIA 
favorable con innumerables condicionantes; de feito xa alega na súa documentación que "se 
elaborarán os proxectos ou informes pertinentes unha vez obtida a autorización". Condicionantes que 
logo incumprirán (véxase o caso da mesma Atalaya Minig en Rio Tinto - Huelva). 

Non podemos agardar o cumprimento das medidas que non poden cumprir sequera "sobre o 
papel". 

9.- O Concello de Touro solicita á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático 
que resolva DESFAVORABLE a Declaración de Impacto Ambiental o proxecto "San Rafael 2946", 
promovido por Cobre San Rafael S.L. 

Preséntese ante a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.” 

Con todos estes antecedentes a declaración debería xa ser desfavorable. 
 Así mesmo, o señor concelleiro D. Roberto Castro fai referencia aos recursos hídricos e a 
problemática que se creará no ámbito agrario, porque xa non será posible o cultivo pola imposibilidade 
da dispoñibilidade de recursos hídricos. 
 Igualmente, e seguindo o que se ven a propoñer polo seu grupo no informe que se somete a 
votación, o señor Roberto Castro fai referencia á existencia de vertedoiros clausurados, enterramento 
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de materiais e residuos de distinta orixe e perigosidade, aos que non se fai referencia no proxecto o 
que levaría a un proceso de explotación mineira de consecuencias descoñecidas. 
 Igualmente fai referencia ao descoñecemento do grado de cumprimento do proxecto de 
restauración, que afecta á recuperación dos ríos do contorno da mina, especificando que a 
Administración Ambiental no poderá resolver de xeito favorable a DIA mentres non estea cumprido 
este citado proxecto de recuperación. Por outra parte igualmente fai referencia a inseguridade das 
balsas que se reflicten nos temos da proposta facendo fincapé nos coñecidos informes sobre o risco 
das mesmas, referíndose especialmente ao posto de manifesto pola Sociedade Galega de Historia 
Natural. 
 Polo señor concelleiro D. Darío Rey, en representación do grupo Marea Veciñal de Touro, 
refírese as consideracións recollidas nos puntos 6 en adiante do informe que se somete a consideración 
do Pleno, referidos as incidencias do proxecto nos valores patrimoniais no ramal histórico Arzúa-
Quión-Amenal e outros no proxecto mineiro, especificando que o Concello Pleno ten aprobado por 
unanimidade a realización dun estudo técnico para a implantación do ramal histórico do Camiño, 
especificando que o señor Alcalde non puido volverse atrás, pero que existe unha incompatibilidade 
entre a explotación mineira e o Camiño como ten posto de manifesto o informe ICOMOS coa 
consecuencia de que se se leva a cabo a explotación mineira non haberá camiño. 
 Igualmente –segue a manifestar o Sr. Darío Rey- existe unha alta afección entre a explotación 
e o Camiño do Holandés, que non se teñen en conta, como unha alta afección das vías que non poden 
considerarse simplemente como vías de automoción. 
 Polo señor Darío Rey exponse o contido da proposta do seu grupo incluída no informe que se 
somete á consideración do Pleno e establece como relevantes tres fases na súa realización, como son 
a designación do trazado en primeiro lugar, e en segundo lugar a súa sinalización e en terceiro lugar a 
súa certificación, que inclúe a consecución do selo de calidade europeo, que se renova cada tres anos, 
sendo os criterios que se avalían os referidos a vías de alta calidade, tráfico moi baixo ou libres de 
tráfico motorizado, o que fai incompatible coa explotación mineira pola afluencia previsible de tráfico 
pesado. 
 Igualmente son de destacar o interese paisaxístico e cultural que se valoran positivamente e 
negativamente, os que presenten problemas de contaminación, suciedade e ruídos. 
 Tendo en conta ademais que a promotora en dous anos foi incapaz de cumprir sobre o papel 
as condicións dos informes sectoriais, solicítase á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 
Climático que resolva desfavorablemente a Declaración de Impacto Ambiental e sexa remitido o 
informe ante o mencionado organismo. 
 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, maniféstase que esta é 
a terceira vez que empresa presenta nova documentación, que xa non é exclusivamente nova. 
 Dáse conta da proposta presentada polo BNG, que textualmente di: 

“Presentación por parte do concello de Touro de informes complementarios aos novos 
documentos emitidos por Cobre San Rafael. 

Por parte deste concello presentáronse en outubro de 2017, durante o proceso de exposición 
pública, alegacións ao proxecto Cobre San Rafael 2946. Posteriormente aprobouse no pleno do 28 de 
setembro de 2018, a proposta do BNG, unha moción para presentar alegacións aos novos informes de 
actualización de proxecto que a empresa emitiu nese ano. 

O goberno municipal incumpriu este acordo plenario e tan so presentou unha solicitude a 
Augas de Galicia para evitar a eliminación dos mananciais de captacións de augas que se contemplan 
no proxecto, solicitude demandada polo grupo do BNG no pleno do 28 de decembro de 2018. 

O pasado 4 de setembro do 2019 recíbese no concello nova notificación da Xefatura Territorial 
da Coruña da Consellaría de Economía, Emprego e Industria na que se daba conta dun novo prazo para 
que o concello puidera emitir documentación complementaria en relación aos novos informes 
presentados polo promotor e incorporados ao expediente. 
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O goberno municipal, alegando falta de tempo para realizar novos informes dentro do prazo 
dado pola administración, decide non presentar novas alegacións nin sequera solicitar a denegación 
da autorización ambiental do proxecto. 

 A lei 3/2008 de ordenación da minería de Galicia recolle no seu artigo 22.2 que se un informe 
municipal é emitido fóra do prazo pero recibido antes do outorgamento, deberá ser valorado na súa 
resolución polo órgano mineiro competente. Cabe por tanto a posibilidade de remitir todos aqueles 
informes que se consideren mentres o proxecto está en tramitación, como é o caso. 

Por todo o exposto e polo que se solicita ao pleno a adopción do seguinte  ACORDO: 
O concello de Touro presentará as alegacións, que se presentan en anexo que se xunta, aos 

novos documentos incorporados ao expediente Cobre San Rafael 2946. 
ANEXO I: 
As actuais consideracións só responden aos novos documentos incorporados ao expediente 

Cobre San Rafael 2946 dende xaneiro de 2019 ratificándose o concello en todas as alegacións e 
documentación presentada a este proxecto.  

Consideracións ao documento "ANÁLISIS DETALLADO DEL INFORME EMITIDO POR AUGAS DE 
GALICIA EN MAYO DE 2018" O documento "ANÁLISIS DETALLADO DEL INFORME EMITIDO POR AUGAS 
DE GALICIA EN MAYO DE 2018" preséntao Cobre San Rafael SL (en diante CSR) en xullo de 2019 como 
resposta ao "informe complementario" de Augas de Galiza de febreiro de 2019. Neste informe 
complementario subliñábanse cuestións non resoltas na primeira contestación de CSR (agosto de 
2018, "DOCUMENTO RESPUESTA AL INFORME DE AUGAS DE GALICIA") ao primeiro informe de Augas 
do 7 de maio de 2018, emitido a petición do Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial da 
Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

Chama a atención que CSR, en troques de atender ás achegas máis recentes feitas por Augas 
de Galiza no seu "informe complementario" de febreiro de 2019, a empresa refírase novamente ás 
consideracións emitidas polo organismo de bacía en 2018. Trátase pois da segunda resposta da 
empresa a un mesmo documento, xa superado pola última resposta de Augas. 

Cómpre lembrar tamén que neste recente informe o organismo de bacía entendía que o 
promotor non achegara novidade algunha na súa resposta, deixando sen consideración outros 
aspectos relevantes. Concluía tamén que o nivel de detalle da "Actualización do Proxecto Touro" era 
insuficiente polo que atinxe á afección ao medio hídrico, concluíndo finalmente que en base ás eivas 
detectadas polas Áreas de Calidade das Augas, Vertidos e Planificación e Programación Hidrolóxica, 
"non se poida asegurar que o proxecto non vaia causar impactos ambientais significativos". 

Na exposición do seu "ANÁLISIS DETALLADO..." CSR fai uso dunha estrutura de pregunta-  
resposta, reproducindo a literalidade das consideracións do informe de Augas de maio de 2018 para 
de seguido expoñer as consideracións da empresa. 

Porén, resulta moi revelador que o promotor, en troques de achegar a información  
demandada por Augas de Galiza nas súas reiteradas comunicacións, se limite nalgúns casos a describir 
a metodoloxía a aplicar; sinalar que a información xa consta en anteriores documentos sobre os que a 
administración xa se pronunciou reiterando as mesmas eivas; ou con moita frecuencia indicar que 
presentará o requerido "una vez que el proyecto cuente con la Declaración de Impacto Ambiental —
DIA-favorable". 

De seguido recollemos algúns exemplos deste tipo de respostas que CSR deu aos 
requirimentos feitos de Augas de Galicia nos seus informes: 

-Sobre os desvíos de regos, para os que Augas advertiu que deberían xustificarse por causas 
de interese xeral e sempre que o proxecto sexa declarado de interese público, CSR limítase a presentar 
un informe sobre o estado ecolóxico dos dous treitos desviados, que segundo a empresa melloraría 
cos desvíos, e a reiterar os beneficios sociais que traerá a extracción do mineral. Finalmente vencellan 
o cumprimento de todos os requirimentos de Augas á consecución da DIA. 

-Sobre as advertencias de Augas de non autorizar encanamentos cubertos e sobre as obras de 
paso de viais sobre os regos, CSR resposta que no primeiro caso trátase dunha "errata" e que non hai 
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tal encanamento. Porén Augas sinala que o "erro" persiste na documentación complementaria 
achegada pola empresa. Para o tema do paso dos viais sobre o DPH, CSR dá conta da metodoloxía e 
da normativa de aplicación, mais rexeita concretar os aspectos que require Augas. De novo, tanto para 
os pasos como para os encanamentos CSR refírese a un momento posterior cando se lle conceda a 
DIA, intre en que supostamente dará cumprimento a todos os condicionantes requeridos pola 
administración. 

-Augas advirte sobre a falla de solucións para as afeccións provocadas polos numerosos  
desvíos de canles que figuran no proxecto, e CSR resposta referíndose a un estudo xa presentado 
(Anexo III del informe "Actualización del Proyecto de Explotación vigente de Cobre de Touro") no que 
se expoñen as afeccións aos regos polas obras, mais non as solucións demandadas por Augas. 

-Sobre os pasos de canles nos viais interiores e as anulacións de cabeceiras de regatos Augas 
fai unha serie de advertencias, insistindo en que se axusten en todo momento ao Regulamento do DPH 
(Dominio Público Hidráulico), e se xustifique o interese xeral das actuacións. CSR volve a respostar 
presentando o documento "CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DEL ARROYO PUCHEIRAS Y DEL AFLUENTE 
NORTE DO REGO DO BURGO" asegurando que preservará o estado das augas, e indica que a extracción 
de mineral é unha actividade de utilidade pública segundo a Lei de Minas de 1973, sen dar resposta ás 
demandas concretas da administración hidráulica. 

-Augas de Galiza demanda a cuantificación dos aportes nos treitos suprimidos e a xustificación 
e valoración dos novos fluxos previstos, ao que CSR resposta novamente que esta información 
achegarase logo da emisión da DIA e os seus condicionantes. 

-Sobre os caudais ecolóxicos e para garantir o seu mantemento, Augas demanda unha análise 
xustificada das posíbeis afeccións durante todas as fases da explotación. CSR resposta que a estimación 
dos caudais ecolóxicos farase unha vez obtida a DIA e que "No tiene ningún sentido hacer un estudio 
de caudales ecológicos en esta fase de solicitud". A empresa engade ademais que "En caso de que se 
produzca interferencia de la explotación con la red hidrológica circundante, los caudales sustraídos 
serán restituidos a la misma masa de agua mediante un sistema de compensación a los caudales de 
los ríos afectados, consistente en un bombeo de agua de los acuíferos interceptados que tengan 
calidad adecuada" mais sen presentar proxecto nen xustificación técnica algunha. 

-Sobre as zonas protexidas no PHGC (Plano Hodrolóxico Galiza-Costa) afectadas pola 
explotación, CSR recoñece a afectación directa a unha, con código ES014CACH000000245 - "Arinteiro", 
e propón medidas compensatorias para garantir o subministro á poboación da parroquia de Cebreiro 
(O Pino) que consisten nunha condución de 1,8 km que comunique coa rede pública de abastecemento 
do núcleo do Castro. Esta solución foi "diseñada, valorada y consensuada con la empresa concesionaria 
del servicio de aguas en este concello (Viaqua)". 

-Sobre a afectación ás zonas inundábeis e zonas de fluxo preferente, Augas fai unha serie de 
demandas moi concretas, que resume na esixencia a CSR de que presente un estudo sobre as zonas 
inundábeis e de fluxo preferente na zona do proxecto e augas abaixo das bacías do río Brandelos e 
Pucheiras. A empresa resposta, como xa fixera anteriormente, describindo unicamente a metodoloxía 
e os modelos a utilizar, engadindo algunhas simulacións, para finalmente indicar que serán aplicadas 
para satisfacer o requerido pola administración logo de obtida a DIA. 

-A respeito do requerimento de Augas para que CSR presente un estudo xustificativo das 
afeccións ás captacións, a empresa resposta que das 29 captacións na área de estudo só unha se 
localiza dentro da superficie da explotación, dando conta ademais do descubrimento doutras dúas 
previamente "non listadas". As medidas compensatorias propostas pola empresa para suplir a 
eliminación destas captacións consisten no "aumento de capacidad de la ETAP municipal y las 
infraestructuras asociadas, asegurando el suministro de agua potable debidamente tratada a todos los 
vecinos afectados". 

-En canto aos criterios técnicos sobre a documentación aportada pola empresa, e  
concretamente á modelización hidrolóxico-hidráulica da rede fluvial, Augas de Galiza reclama a 
realización dunha análise para cada fase das modificacións nas bacías, escorrentías, transvases, etc. A 
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empresa indica que para presentar esta análise agardará polos condicionantes recollidos na DIA, 
limitándose a expoñer a metodoloxía e a cuantificar grosso modo o volume mínimo transvasado. 

-No relativo ás afeccións concretas á rede fluvial (aportacións, caudais nominais, caudais 
ecolóxicos, inundabilidade, etc.) demandados por Augas, CSR indica que para algunha destas cuestións 
os estudos presentaraos logo de concedida a DIA, e argumenta que no caso dos caudais ecolóxicos "no 
tiene ningún sentido hacer un estudio de caudales ecológicos en esta fase". 

-Polo que atinxe ao baleirado do "lago de Vieiro" e á natureza das augas e sedimentos polos 
que preguntou Augas, CSR aportou diversa documentación (analíticas de augas e sedimentos) na que 
recoñece que esta balsa foi usada (sen permiso de Augas) como vertedoiro durante anos, chegando a 
recibir máis de 111.000 m 3 de refugallos. A empresa tampouco aclara o destino dos 1,8 Hm3 que é 
preciso verter ao dominio público para explotar o antigo oco. Indica que "acondicionará estas aguas 
para poder reutilizarlas internamente durante la fase de desarrollo del proyecto y los primeros años 
de operación" mais como indica Augas de Galiza, non se poderían tratar na PTA (Planta de Tratamento 
de Augas) porque na fase pre-operacional a depuradora aínda non estaría construída. 

Consideracións ao documento MANEJO SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA. 
CLASIFICACIÓN NAG/PAG . 
Polo que atinxe á natureza e manexo dos estériles, sobre os que a administración demanda 

coñecer a metodoloxía para poder identificar e separar claramente os que xeneran drenaxe ácida 
(PAG) dos que non (NAG), CSR aporta o documento "MANEJO SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA 
CLASIFICACIÓN NAG-PAG" e dá conta de diversos ensaios, algúns aínda non rematados na data da 
achega desta documentación (xullo de 2019). Neste documento descríbese o fenómeno da drenaxe 
ácida, os ensaios para coñecer o potencial acidificante dun material, as medidas de control, e dase 
conta das probas a realizar coas diversas mostras tomadas. 

Os resultados (aínda incompletos) destes ensaios confirman para a empresa a súa valoración 
inicial de que, como máximo, un 50% dos estériles (PAG) terán capacidade para xerar drenaxes ácidas. 
CSR indica tamén que a clasificación dos estériles realizarase na fase de operación, isto é, sobre a 
marcha logo de autorizado e iniciado o proxecto. 

Porén, na "Documentación técnica asociada a la solicitud de autorización de vertido das aguas 
pluviales procedentes de la balsa de Bama", un expediente paralelo polo que CSR pretende solucionar 
o vertido de augas contaminadas procedentes desta balsa ao rego de Pucheiras, reconducíndoas ao 
interior da mina, atopamos que sobre a natureza das rochas a empresa afirma que "la casi totalidad 
de los materiales es potencial productor de sistemas con aguas hiperácidas y en menos de un 10% y, 
solo si es separado en origen del resto de los materiales ricos en S reducido, podría considerarse que 
el riesgo de hiperacidificación es mínimo. A idénticas conclusiones, sólo que todavía con mayor riesgo 
de acidificación se llega analizando el contenido de azufre y la cinética de oxidación forzada en 
laboratorio, de materiales recogidos en escombreras y cortas de la mina Touro. El porcentaje de S 
pirítico para gravas de diferentes tamaños recogidos por el LTA-USC [Laboratorio de Tecnoloxía 
Ambiental da USC] en distintas zonas de la mina de Touro osciló entre 0,08 y 33,89%., lo que significa 
que aun separando las dos muestras de contenidos superiores al 30%, que sin duda aparecen en los 
estériles del yacimiento, el porcentaje de S pirítico es superior al 1,3%. Es decir, más de 10 veces 
superior al valor a partir del que se ha observado la presencia de una rápida acificación, por oxidación 
de sulfuros". 

Este informe, a respeito da necesidade de tratar estes materiais sinala tamén que "con gran 
seguridad los únicos materiales que no tienen un potencial acidificante son prácticamente los suelos 
superficiales y algunas saprofitas fuertemente oxidadas de naturaleza caolinítica. El resto de los 
materiales siempre producirá acidez y, prácticamente en todos los casos, si no se realizan actividades 
preventivas de mitigación de los procesos oxidativos y de tamponización llegarán a condiciones 
hiperácidas". Para conquerir isto CSR propón o uso masivo de tecnosois, dos que falaremos máis 
adiante. 
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Fica por tanto evidenciada a contradicción sobre a natureza dos estériles e o seu potencial 
contaminante, cuestión que resulta chave para avaliar os riscos ambientais e, portanto, a viabilidade 
da explotación. Atendendo este feito, todas as medidas de tratamento dos estériles, as de contención 
e mitigación da drenaxe ácida e as propostas de restauración, son incorrectas, mal dimensionadas ou 
ineficientes, o que inviabilizaría o proxecto no seu conxunto. 

Resulta tamén chamativo que neste informe sobre os manexos de estériles se contemple a 
retirada de parte do material PAG depositado na entulleira creada a tal efecto na zona de Arca (O Pino) 
cando esta alcance a sua cota máxima de 491 m.sn.m. no ano 4, habendo unha contradición nas cifras 
sobre a cantidade a retirar: 17,30 Mm3 nunha parte do documento e 13,52 Mm3 noutra parte do 
documento. 

Este material que se prevé retirar vai ser utilizado para a formación dos domos (cuberta final 
de peche cunha pendente de entre 0 1 e 0 3%) dos depósitos de estériles da planta temporal de 
Arinteiro (ano 7) e de Viero-Arinteiro ( anos 5-14). Por tanto durante todos estes anos esta entulleira 
permanecerá co material en contacto coas augas de choiva sen impermeabilizar e xerando drenaxe 
ácida sen que se contemple nengunha medida adicional para evitar esta contaminación. 

Por outra banda a utilización deste material para o peche das duas plantas de tratamento de 
estériles de planta resulta chocante por canto nada se di sobre como se vai producir a sua 
impermeabilización que garanta a non produción de drenaxe ácida. 

Non se cuantifican as garantías financierias obrigatorias para a utorización do proxecto, tan so 
se menciona que estas se realizaran conforme a lexislación vixente tanto na que correponde por 
instalacións de residuos mineiros como para a restauración dos terreos afectados. Neste senso, a 
respecto do plan de Vixianza Ambiental, tan so se contempla que será revisado según o condicionado 
que se estableza na DIA. 

Consideracións ao documento DOCUMENTO RESPUESTA AL INFORME COMPLEMENTARIO 
EMITIDO POR PATRIMONIO NATURAL 

O segundo informe de patrimonio natural emitido en febreiro de 2019 sinalaba que na nova  
documentación aportada pola empresa seguía constatándose a existencia dun risco moi alto de falla 
con consecuencias sobre poboación humana e o medio ambiente que xa fora posto de manifesto por 
esta Dirección Xeral no seu primeiro informe emitido en abril de 2018. 

O novo documento que presenta a empresa en xullo de 2019 para dar resposta a este segundo 
informe de Patrimonio natural segue adolecendo das mesmas carencias que nos dous anteriores. 

Non da resposta ao requeremento das medidas preventivas a adoptar e a operativa a 
desplegar en caso de falla da presa de estériles de planta que afecte ao medio ambiente. Limítase a 
sinalar, unha vez máis, que o risco de falla refírese a o dano que causaría e non a probabilidade de que 
esto ocurra. 

Segue existindo unha contradición sobre a porcentaxe de material PAG/NAG. Con cifras que 
varian nos diferentes documentos presentados dunha procentaxe de 50% PAG, 50% NAG até 69% PAG 
e 33% NAG. O proxecto sen embargo basease no suposto dunha porcentaxe 50%-50% . En todo caso 
segue sen dar resposta ao requeremento da Dirección Xeral de Patrimonio Natural de que solucións 
alternativas se darían de non cumplirse esta proporción. 

No que respecta a afección as especies ameazadas existentes e a biodiversidade da Zona de 
especial conservación en risco de afección, o novo documento segue sen realizar unha análise 
obxectiva da incidencia dos escenarios accidentais sobre esta biodiversidade como requería o informe 
de Patrimonio Natural. A empresa volta a repetir e a remitirse aos documentos anteriores que xa foron 
obxecto de avaliación negativa por esa Dirección Xeral. 

O informe de Patrimonio Natural de febreiro de 2019 recollía a necesidade de que o EslA 
debería conter unha análise exahustiva da relevancia ambiental dos productos utilizados como 
reactivos e das consecuencias no medio ambiente e para a saúde humana. A empresa non aporta 
ningunha novidade neste aspecto Non se aporta ningunha nova medida nin se xustifica a eficiencia das 
medidas que contempla a empresa no caso de fallo do sistema de impermeabiliación das balsas e das 
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entulleiras que se poida producir na fase de explotación e sobre todo na fase de postclausura. Segue 
sen darse resposta ás medidas que se tomarían no caso de fallos da impermeabilización na fase 
postclausura, moi probables pola dimensión das balsas, polos punzamentos e polos reasentamentos 
do terreo.  

Consideracións ao documento PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR. 
Sobre os planos de prevención de accidentes e o de restauración, malia ás advertencias de 

Augas a CSR de non telos achegado na documentación do proxecto, a empresa segue sen presentalos. 
Aporta tan só como documento complementar un "ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES ARM", 
indicando tamén que "elaborará antes de la autorización del plan de restauración una política de 
prevención de accidentes graves), un plan de emergencia interior y un plan de emergencia exterior". 

Precisamente encol do Plano de Emerxencia Interior, CSR indica que o elaborará logo de 
concedidada DIA, limitándose a describir os contidos e metodoloxía que seguirá para facelo no 
documento "CONTENIDO Y METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 
INTERIOR", mais sen presentalo, como lle demandaba Augas de Galiza. 

Encol do Plano de Restauración, a empresa reitera o seu compromiso de cumprir coa 
lexislación, mais como aponta Augas, tampouco o presenta. CSR xustifícase en que "Llegado el 
momento, se presentará ante la autoridad competente en materia de seguridad minera, un Proyecto 
de Abandono definitivo de Labores, así como un Proyecto definitivo de Cierre y Clausura de las 
instalaciones de residuos mineros". 

A empresa só enumera as actuacións que desenvolverá na fase de clausura, indicando de  novo 
que "Estos trabajos se desarrollarán llegado el momento en los correspondientes proyectos 
específicos, y considerando los condicionados de la Declaración de Impacto Ambiental". 

A respeito da aplicación de tecnosolos como principal medida de restauración, Augas de Galiza 
advertíu a CSR de que a súa aplicación está totalmente prohibida nas cabeceiras e marxes dos ríos así 
como nas proximidades de fontes e captacións de augas para abastecemento. Diante desta 
advertencia, CSR resposta que "Se considera como opción experimental el empleo de tecnosoles en 
algunas parcelas de reducida superficie dentro de las zonas restauradas durante el desarrollo del 
Proyecto". 

Porén, na variada documentación do proxecto a empresa teima en presentar o uso dos 
tecnosolos, xa aplicados profusamente na antiga corta de Bama e arredores, como unha das principais 
actuacións de rexeneración, encamiñada a reducir a acidez e a metalicidade dos efluentes. Así, na 
documentación "Documentación técnica asociada a la solicitud de autorización de vertido das aguas 
pluviales procedentes de la balsa de Bama", dise, por exemplo que "Durante los últimos 16 años, 
EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. ha realizado con gran éxito la regeneración de una buena parte de los 
terrenos alterados por la antigua Mina de cobre mediante la aplicación de Tecnosoles y la creación de 
humedales reactivos". Ademais da súa profusa utilización no pasado, CSR expón neste documento que 
"la alternativa elegida para la restauración de la Mina de TOURO se basa en la adición de Tecnosoles 
reductores" e reitera que "El método empleado para la restauración de la Mina de Touro consiste en 
la aplicación y extendido de capas de diversos Tecnosoles en las diferentes zonas afectadas con lo que 
lograr corregir de manera paulatina los efectos de la acidificación del suelo y mantenerlos en el 
tiempo". 

Resulta curioso que logo de presentar en reiteradas ocasións o uso dos tecnosolos como a 
principal medida de rexeneración para reducir a acidez dos efluentes mineiros, a empresa tente 
minimizar agora o seu uso e o considere como un simples "experimento". Así mesmo tamén resulta 
rechamante que os tecnosolos que necesariamente hai que retirar da balsa de Bama para explotar 
este oco, sexan depósitados na balsa de estériles de planta polo que a empresa dalle o mesmo 
tratamento que ao resto de residuos que son susceptibles de xenerar acidez e contaminación. 

CONCLUSIÓNS 
Nas súas novas contestacións CSR non dá resposta á maioría das cuestións demandadas pola 

administración en maio de 2018 e febreiro de 2019. Pola contra, a empresa abusa do envío de informes 
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e documentación técnica, por veces duplicada en documentos e anexos, que na súa maior parte non 
contribúe a solucionar as graves eivas postas de manifesto polo ente público. Mais ben semella que 
pretende criar confusión e xerar dilacións inxustificadas no expediente, dificultando tanto á 
administración como ao resto das partes implicadas un axeitado seguemento e avaliación do proxecto. 
O reiterado recurso de invocar a consecución da autorización ambiental (DIA) como condición previa 
par cumprir coas demandas do ente público, ou o feito de negarse a subministrar algúns dos datos 
requeridos por "no tener ningun sentido en esta fase", apoian a conclusión de Augas de Galiza de que 
hai algúns aspectos relevantes "sobre os que non se aporta ningunha novidade". Mesmo poderiase 
dicir pola actitude de CSR que non se quere cumprir cos requerimentos da administración. 

Na nova documentación ignóranse as medidas que se recollían no informe presentado pola 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en Outubro de 2018 e que obrigaban a unha serie de cambios 
que modificarían sustancialmente o proxecto pola necesidade de reubicar algunhas entulleiras. 

En concreto o necesario retranqueo da escombreira PAG pola posible desaparición das 
mámoas 1 e 2 de pena Alta, a posible desaparición dun tramo do camiño histórico Quión-Arca de non 
variar a ubicación desta escombreira, e a necesaria intervención arqueolóxica previa pola posible 
desaparición do castro da Copa pola escombreira SEBR (Bama)e cuios resultados poden impedir esta 
escombreira. 

Especialmente grave, e causa máis que suficiente para provocar o rexeitamento ambiental do 
proxecto, son as importantes contradicións amosadas por CSR no relativo á natureza e caracterización 
dos estériles de mina e á utilización de tecnosolos como medida de restauración. Estas graves 
contradicións invalidarían aspectos centrais do proxecto e chaves para valorar o seu impacto: todo o 
dimensionamento e o tratamento dos estériles, as medidas de contención e mitigación da drenaxe 
ácida e as propostas de restauración, serían incorrectas e, portanto, ineficientes. 

Non menos grave, e tamén argumento que por si so causaría a desestimación de calquera 
proxecto, é a aceptación explícicta por parte da empresa de que o proxecto suporá a desaparición dos 
manaciais de toda a contorna que suministran a auga a máis do 10% da poboación do concello de 
Touro e ao 10% da poboación do concello de O Pino poñendo en serio risco o suministro de auga nestes 
dous concellos para os fogares e as explotacións gandeiras nos períodos estivais. 

Finalmente, facemos nosas as conclusións do organismo de bacía no senso de considerar 
insuficiente o nível de definición e detalle do proxecto para avaliar as repercusións no medio hídrico, 
advertindo que "non se pode asegurar que o proxecto non vaia causar impactos ambientais 
significativos". Resulta moi clarificador que no seu último documento de resposta, o "ANÁLISIS 
DETALLADO...", CSR nen sequera rebate estas conclusións de Augas de Galiza. 

En virtude de todo o exposto e polo que se 
SOLICITA 
1ª Que se dean por presentadas estas consideracións e se incorporen ao expediente Cobre San 

Rafael 2946. 
2ª Que non se conceda a autorización ambiental a este proxecto polas riscos que supón para 

a saúde, o medioambiente e o medio socioeconómico. 
3ª Que se denegue definitivamente a autorización para a apertura desta explotación mineira.” 

 A proposta do grupo do BNG quere dar resposta a estes novos documentos solicitando a 
ratificación do Concello en todas as alegacións e documentación xa presentada a este proxecto. 
Igualmente manifesta que ADEGA e a asociación en defensa da Ría de Arosa teñen presentado 
alegacións, tense posto de manifesto a problemática ante Augas de Galicia polo tema das augas, o 
manexo de estériles, o informe sobre o drenaxe do Río Portapego, as consideracións sobre as afeccións 
na zona de Bama, o problema derivado da acidez, o perigo de rotura da balsa, as afeccións ao 
patrimonio cultural, como o Castro da Copa, todas as consideracións que se veñen a recoller na 
proposta do BNG, concluíndo que se trata dun proxecto fallido, con moitos recursos públicos 
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empregados, funcionarios con dedicación a este tema, cunha Xunta de Galicia condescendente en vez 
de darlle o carpetazo definitivo. 
 Polo señor Xoán A. Louzao proponse engadir a súa proposta á de Marea Veciñal de Touro, que 
acepta a súa incorporación conxunta. 
 Polo señor Xoán A. Louzao manifesta que se está dentro dos prazos por canto que o artigo 22 
da Lei 3/2008, de ordenación mineira de Galicia, establece que todos os informes municipais deberán 
ser tidos en conta aínda que foran emitidos fora de prazo pero recibidos antes da resolución. 
 Polo señor Alcalde maniféstase que a Xunta ten que facer a súa labor, e que ase teñen remitido 
as primeiras alegacións e meteuse o tema das augas no último acordo. 
 Así mesmo, o señor Alcalde manifesta que en relación ao Eurovelo non se pode dicir que non 
estea enterado, e que unha vez estean os camiños virán os ciclistas especificando que o tema está en 
marcha. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, pregunta 
se o grupo de goberno está de acordo con algúns dos oito puntos da moción. 
 O señor Alcalde manifesta que non hai votación por separado, porque entende que a oposición 
ven con segundas, que di que todo está mal, polo que non acepta ningunha proposta por separado. 
 O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que non se pode amparar no número de votos para 
rexeitar as propostas. 
 O señor Alcalde expresa que o seu grupo promoveu a problemática das augas en relación coa 
mina. 
 O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que a mineira mentiu en relación coas augas e tivo que 
rectificar. 
 O señor Alcalde manifesta que no Concello non hai nada, preguntándose de que vivirá Touro, 
especificando que a Mina pode ser traballo, que a empresa ten donado ao Concello unha finca na que 
están as instalacións públicas, tampouco habería a Residencia que ten 25 empregados. 
 Polo señor concelleiro R. Roberto Castro maniféstase que a defensa do seu patrocinador 
teríase que haber realizado noutro punto da orde do día. 
 Integradas as propostas dos grupos Marea Veciñal de Touro e BNG e sometido a votación o 
texto conxunto, o Pleno, por catro votos a favor (grupos Marea Veciñal de Touro e BNG) e seis votos 
en contra (grupo Partido Popular), rexeita a proposta. 
 
 
III.- ACORDO, SE PROCEDE, PARA DECLARAR DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL ÁS 

EXPLOTACIÓNS AGRARIAS COA BASE TERRITORIAL NO CONCELLO DE TOURO, ÁS EXPLOTACIÓNS 
SILVOPASTORÍS E ÁS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DE CARÁCTER 
TRADICIONAL. TOURO CONCELLO AGRARIO. 

 
 Pola señora concelleira Dª María Elvira Martínez López, en nome do grupo Marea Veciñal de 

Touro, dáse conta da proposta do seu grupo en relación con “Declarar de especial interese ou utilidade 
municipal ás explotacións agrarias coa base territorial no Concello de Touro, ás explotacións 
silvopastorís e ás actividades de transformación agroalimentaria de carácter tradicional. Touro 
concello agrario”, nos seguintes termos: 

 “O grupo municipal de Marea Veciñal de Touro, solicita do Pleno da Corporación na sesión 
extraordinaria de día 02/12/2019, que acorde: 
 Declarar de especial interese ou utilidade pública as explotacións agrarias con base territorial 
no concello de Touro, as explotacións silvopastorís e as actividades de transformación agroalimentaria 
de carácter tradicional. Touro concello agrario: 

- Porque son actividades que permiten o asentamento de poboación no noso concello, porque 
implican que a ocupación do territorio se manteña. 
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- Porque a base territorial das explotacións agrarias e os aproveitamentos silvopastorís son as 
únicas medidas efectivas de loita contra os incendios forestais no noso territorio. As únicas. 

- Porque son actividades sustentables. 
- Porque conservan a paisaxe. 
- Porque son a base da soberanía alimentaria. 
- Porque a sustentabilidade do planeta pasa inevitablemente por prescindir dos alimentos 

quilométricos, e necesitamos produción de alimentos en proximidade. 
É necesario que estas actividades sexan declaradas de interese ou utilidade municipal para a 

que dende o ámbito local e ate onde este poida influír, se fomenten e apoien, se valoricen, se lles dea 
recoñecemento social e se defenda e protexan ante conflitos con intereses privados.” 

Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, maniféstase que a 
proposta está recollida na ordenanza do IBI na que se establece que se declarará de intrese municipal 
a explotación previa solicitude do interesado, polo que estima que debe darse a coñecer a todos os 
veciños, especificando que esa declaración existía nun decreto do ano 2007 que está derrogado, polo 
que estima que non se pode aprobar algo que non vai ter valor. 

Así mesmo, segue a manifestar o señor Xoán A. Louzao, si existen as zonas denominadas de 
actuacións agrarias prioritarias que terían tamén influenza no procedemento de avaliación ambiental, 
polo que propoñería que se deixe sobe a mesa por non estar vixente, propoñendo unha alternativa 
válida porque a outra vía está pechada. 

O señor Alcalde manifesta que hai que protexer cada vez máis, pero a declaración de interese 
municipal para que non se poidan facer outras cousas  o seu grupo non vai estar de acordo. 

O señor concelleiro D. Roberto Castro manifesta que o tema non ten que ver co IBI, aínda que 
na ordenanza establécense conceptos xurídicos como inmoble que precisa de concreción polo que 
sería preciso facer outra ordenanza para orientar cal vai ser a actuación do concello. 

O señor D. Roberto Castro segue a manifestar que existen actividades agrarias afectadas, que 
son estratéxicas e deben ser defendidas porque e unha maneira de conservar o territorio. 

O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que non se pode aprobar algo que non existe, a súa 
proposta está en vigor, especificando que está a favor dunha proposta que sexa válida, propoñendo a 
súa proposta como emenda á presentada por Marea Veciñal de Touro, no sentido de solicitar a 
inclusión do concello como de actuación agraria prioritaria, segundo se establece na Lei 6/2011, de 
mobilidade de terras. 

Polo señor Alcalde maniféstase que ten que enterarse en que se beneficiaría o concello e que 
xa se ten incluído o concello como prioritario no tema da montaña, especificando que o concello 
sempre foi de carácter agrario aínda que tiveran prioridade os servizos. 

Polo señor D. Roberto Castro maniféstase que se trata de evitar que exista outra actividade 
como a minería que destrúa a agricultura, e que o concello neste conflito se defende en contra da 
actividade mineira. 

Polo señor D. Xoán A. Louzao maniféstase que presenta a súa emenda á totalidade da proposta 
do grupo Marea Veciñal de Touro, no sentido de declarar o Concello de Touro de actuación agraria 
prioritaria segundo o disposto na Lei 6/2011, de 134 de outubro, de mobilidade de terras. 

Por D. Roberto Castro maniféstase que o seu grupo mantén a proposta, e que o seu voto será 
en contra, aínda que non sobre a finalidade da emenda. 

Sometida a votación a emenda á totalidade do grupo BNG, o Pleno, por un voto a favor (BNG), 
tres votos en contra (Marea Veciñal de Touro) e seis abstencións (grupo PP), rexeita a mesma. 

Sometida a votación a proposta do grupo Marea Veciñal de Touro sobre “Declarar de especial 
interese ou utilidade municipal ás explotacións agrarias coa base territorial no Concello de Touro, ás 
explotacións silvopastorís e ás actividades de transformación agroalimentaria de carácter tradicional. 
Touro concello agrario”, nos termos expostos; o Pleno, por tres votos a favor (Marea Veciñal de Touro), 
seis votos en contra (grupo PP) e unha abstención (grupo BNG), rexeita a mesma. 
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 E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor Alcalde declarouse finalizada a sesión 

sendo as quince horas do día ao principio indicado, levantándose a presente acta autorizada coa firma 

do señor Alcalde e de min, o Secretario, que dou fe. 


