
 

 

A Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa da 

deputada Marta Novoa Iglesias, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e concordantes do 

Regulamento da Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte emenda á Proposición non de lei 

en Comisión do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego “Sobre a presentación 

pola Xunta de Galicia dun plan de recuperación da titularidade e explotación pública directa dos 

saltos hidroeléctricos e a facilitación de información respecto das condicións do outorgamento 

das concesións”. (10/PNC-000454(4728)) 

 

Emenda de substitución 

 

Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos hidroeléctricos con dereito 

concesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de planificación hidrolóxica (ata o ano 

2027), na que se analicen os condicionantes xurídicos, económicos, ambientais e sociais que 

permitan decidir, no seu caso, a modalidade de explotación dos mesmos. 

2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as condicións de concesión 

dos saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.” 

 

 

 

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Pedro Puy Fraga na data 27/03/2018 09:32:22 

 

Marta Novoa Iglesias na data 27/03/2018 09:32:37 
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Á Mesa da Comisión 6.ª, 

Industria, Enerxía, Comercio e Turismo 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado Abel Losada Alvarez, a través do portavoz e ao abeiro 

do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, sobre as actuacións que debe 

levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de explotación 

mineira San Rafael nº 2946, nos concellos de Touro e O Pino (10/PNC-

002115, doc. núm. 27347) 

 

Emenda de modificación 

 

Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de lei que 

quedará redactada co seguinte contido: 

 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que teñan en conta de 

forma estrita as seguintes consideracións a hora de emitir os 

preceptivos informes, que serán previamente enviados de novo aos 

concellos afectados e aos axentes económicos e sociais, sobre a 

explotación mineira Cobre San Rafael S.L. no concello de Touro. 

 

1. Obrigación da 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 da antiga 

canteira, ou as canles cuxas augas están actualmente contaminadas 

palas 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 
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afectadas polo 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 neste estudo as captacións para 

abastecemento de persoas e as de rega agrícola. 

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. Un estudo detallado da posible incidencia sobre o río Ulla e os seus 

elementos asociados nos Concellos de Touro e O Pino. 

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. 

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 

cinco primeiros anos, de forma que a planta de depuración incorpore os 

equipos necesarios para obter os nivel de calidade normativos. 

10. Incluír unha canle perimetral de recollida de augas limpas, que 

abarque todas as concas vertentes cara ao ámbito da canteira. 
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11. Incluír un proxecto detallado do sistema de drenaxe que complete 

os erros detectados nos documentos do proxecto. 

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

interior da explotación. 

13. Incluír un proxecto autorizado por Augas de Galicia onda se detalle 

o desvío das canles Rego de Burgos e Rego de Pucheiras; proxecto que 

garanta que estas canles non se verán 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. 

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 propio Informe. 
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22. Incluír no proxecto a contía das garantías financeiras, detallando  a 

que responde o cumprimento das obrigas de financiamento e 

viabilidade dos traballo mineiros, e a outra, que responderá o 

cumprimento do plan de restauración ambiental. Así mesmo, dar a 

coñecer cal é a constitución das mencionadas garantías (depósitos en 

entidades financeiras, bonos, avales etc...). 

23. Incluír no proxecto un detallado plan de avaliación de riscos 

derivados das labores de explotación, e especialmente da xestión dos 

residuos xerados pola explotación mineira, para así determinar o máis 

axeitadamente posible, polo órgano competente, a contía  que terá que 

cubrir o seguro de responsabilidade civil. 

24. Planificar dende o inicio da explotación mineira, o futuro social e 

económico dos concellos afectados, desenvolvendo novas actuacións de 

formación axeitadas que permitan unha reconversión profesional o mais 

doada posible; así como estratexias de diversificación económica, 

aproveitando os ingresos procedentes das actividades mineiras.” 

 

 Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: Abel Losada Álvarez 

 Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/03/2018 12:18:12 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/03/2018 12:18:18 
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