
Resolución  pola  que  se  denega  a  aprobación  da  Actualización  do  Proxecto  de 
Explotación e Plan de Restauración da concesión de explotación San Rafael, num. 2946, 
nos concellos de Touro e O Pino.

Peticionario: Cobre San Rafael, SL
Explotación: San Rafael, núm. 2946
Sección: C Recurso: pirita  ferrocobriza,  cobre, 

áridos
Superficie: Localización: O Pino, Touro
Asunto: Proposta de resolución Tipo  de  Inicio:  Solicitude  de 

interesado
Procedemento: Actualización proxecto explotación Data de inicio: 31/03/2017

FEITOS

1 O  19/06/1958 outorgouse a Rafael Sáenz-Díez García a concesión de explotación San 
Rafael, co número 2946, para mineral de pirita de ferro, nos concellos do Pino e Touro,  
na provincia da Coruña, cunha extensión de 1828 pertenzas mineiras.

2 Por orde do 10/10/1974 modificouse o título da concesión de explotación para incluír o 
recurso de mineral de cobre. Por resolución do 05/141/2003 ampliáronse os recursos 
explotables coa inclusión de áridos, 

3 O 21/07/2011 outorgáronse as  demasías  da concesión  de explotación  San Rafael, 
núm.  2946  de  acordo  coa  disposición  transitoria  quinta  da  Lei  54/1980,  do  5  de 
novembro,  de  modificación  da  Lei  de  minas,  con  especial  atención  aos  recursos 
minerais enerxéticos.

4 O 09/03/2017 autorizouse a transmisión da concesión de explotación  San Rafael, núm. 
2946,  do seu entón titular,  Explotaciones Gallegas,  SL,  ao actual  titular  Cobre San 
Rafael, SL.

5 O 31/03/2017,  Eva Portela Gómez en nome e representación de  Cobre San Rafael, 
SL,  presentou  unha  solicitude  de  aprobación  da  “Actualización  del  Proyecto  de  
Explotación vigente de Cobre de Touro” e da “Actualización Plan de Restauración de  
las superficies afectadas por la Actualización del Proyecto de Explotación vigente de  
Cobre  de  Touro”.  O  20/04/2017,  11/05/2017,  03/07/2017  e  18/08/2017  presentou 
documentación adicional á inicialmente presentada.

6 O 09/05/2017 remitiuse copia do expediente á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 
Cambio  Climático  e  o  12/07/2017  a  documentación  complementaria  presentada 
posteriormente. A DXCACC respondeu o 26/07/2017 indicando que o proxecto se atopa 
entre  os  supostos  recolleitos  no  Anexo  I  da  Lei  21/2013,  do  9  de  decembro,  de 
avaliación  ambiental  (grupo  2,  punto  a.1)  e  polo  tanto  procede  sometelo  ao 
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procedemento  de  avaliación  ambiental  ordinaria,  indicando  os  organismos  aos  que 
debería solicitarlles informe sectorial.

7 O  09/08/2017  iniciouse  o  trámite  de  consultas  ás  administracións  públicas, 
solicitándose os informes preceptivos establecidos polo artigo 23 da Lei 3/2008 ase 
como os indicados polo órgano ambiental. En concreto solicitouse informe ao Concello 
do Pino, Concello de Touro, Augas de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Natural, 
Dirección  Xeral  de  Patrimonio  Cultural,  Instituto  de  Estudos do Territorio,  Dirección 
Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e  Urbanismo,  Dirección  Xeral  de  Gandaría, 
Agricultura  e  Industrias  Agroalimentarias,  Dirección  Xeral  de  Ordenación  Forestal, 
Dirección Xeral de Saúde Pública, Instituto Geológico y Minero de España, Sociedade 
Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega. O 21/11/2017 reiterouse a 
solicitude de informe peticións aos organismos que  non remitiron o correspondente 
informe no prazo establecido.

8 A solicitude de actualización dos Proxecto de Explotación e Restauración, ase como o 
Estudo de Impacto  Ambiental  da  concesión  de explotación  San Rafael,  núm.  2946 
someteuse  ao  trámite  de  información  pública  por  acordo  da  Xefatura  Territorial  da 
Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 18/08/2017, publicándose 
no DOG do 25/08/2017 e no taboleiro  de anuncios dos concellos do Pino e Touro  
Moeche, segundo certificados do 21/08/2017 e 03/10/2017 respectivamente. Durante o 
período de información pública recibiron un total de 2588 alegacións.

9 O 12/09/2018 Alberto Arsenio Lavandeira Adán, en nome e representación de  Cobre 
San  Rafael,  SL, presentou  a  solicitude  de  inicio  do  procedemento  de  avaliación 
ambiental ordinaria

10O 30/01/2020 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático formulou a 
Declaración  de  Impacto  Ambiental  da  Actualización  do  proxecto  de  explotacion  da 
concesión derivada do permiso de investigación “San Rafael núm. 2946”, nos concellos 
de  Touro  e  O  Pino  (A Coruña),  promovido  por  Cobre  San  Rafael  SL,  de  sentido 
desfavorable,  ao  considerar  que  o  proxecto  non  acredita  a  ausencia  de  afeccións 
significativas sobre o ciclo hídrico e sobre as masas de auga afectadas nin conta coa 
conformidade do órgano competente; nin acredita a integridade da ZEC “Sistema fluvial  
Ulla-Deza”.

11 O 08/02/2021 os servizos técnicos adscritos á xefatura territorial informaron sobre a 
solicitude de actualización dos proxectos de explotación e restauración.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1 O  Vicepresidente  segundo  e  Conselleiro  de  Economía,  Empresa  e  Innovación  é 
competente para resolver este expediente con fundamento no artigo 16 da Lei 3/2008, 
do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.
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2 A Directora  Xeral  de  Planificación  Enerxética  e  Recursos  Naturais  ten  delegada  a 
competencia para resolver este expediente segundo a Orde do 10 de xuño de 2016 do 
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria sobre delegación de competencias en 
diversos órganos desta consellería, en  relación co artigo 16 da Lei 3/2008, do 23 de 
maio, de ordenación da minaría de Galicia.

2 O xefe territorial  é competente para realizar a proposta de resolución de acordo co 
establecido no artigo 39 e) do Decreto 230/2020, do 23 de decembro, polo que se 
establece  a  estrutura  orgánica  da  Vicepresidencia  Segunda  e  Consellería  de 
Economía, Empresa e Innovación.

3 A lexislación de aplicación a este expediente é:

a A Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas.
b A Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia.
c A Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
d O Real Decreto 2875/1978, 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.

4 A solicitude de  Actualización do Proxecto de Explotación e Plan de Restauración da 
concesión de explotación San Rafael, num. 2946, está situada nos termos municipais 
do Pino e Touro, na provincia da Coruña e propón o reinicio da extracción de mineral 
de cobre. Indica que os xacementos estiveron en explotación por parte de Rio Tinto 
Patiño entre os anos 1970/1973 e 1986, período no que se extraeron 23 Mt de mineral  
de cobre nos ocos de Bama, Arinteiro, Vieiro e Brandelos. 

5 O proxecto de explotación, asinado pola enxeñeira de minas Cecilia Trancón Loureiro,  
colexiada núm. 2207  do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste e  Juan 
León Coullaut Sáenz de Sicilia, colexiado núm. 1062 do Colexio Oficial de Enxeñeiros 
de Minas do Centro, e visado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste 
de  España o  20/03/2017 co  número  012/046  inclúe  estudos xeolóxico,  xeotécnico,  
hidrolóxico e hidroxeolóxico;  proxecto de voadura tipo, documento de Seguridade e 
Saúde, estudo de acesos e alternativas de transporte; deseño de planta de tratamento, 
edificios, instalacións para o subministro de combustible e instalación do lavadoiro de 
maquinaria, ase como proxecto de liña para subministro eléctrico.
Esta última instalación foi retirada da solicitude debido a sinatura dun convenio entre 
Cobre  San  Rafael,  SL e  Unión  Fenosa  Distribución  o  13/08/2018  para  realizar  os 
estudios requiridos polas infraestruturas de conexión necesarias para a subministración 
de  28.000 kW dende instalacións da empresa distribuidora.

O proxecto describe unha explotación mediante minería ao descuberto, por banqueo 
descendente,  empregando  perforación  e  voadura,  carga  e  transporte  á  planta  de 
tratamento para trituración, moenda e separación de concentrado de cobre. 
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Se plantexa a explotación de cinco sectores en dez ocos (Bama-Brandelos, Arinteiro,  
Vieiro,  Monte  das  Minas  e  Arca)  que  abranguen  seis  zonas  mineralizadas.  A 
investigación realizada dende a época da sociedade Rio Tinto Patiño ata a actualidade, 
indicou uns recursos totais de 163 Mt de mineral de cobre cunha lei media do 0,38 %. 

O proxecto propón a explotación de 102,74 Mt de mineral de cobre cunha lei media do 
0,41%. Supón a mobilización de 267,1 Mt de rocas, 102,7 Mt de mineral cunha lei  
media de 0,41%, e 164,3 Mt de estéril. A recuperación final segundo proxecto é de 
356.464 t Cu. A vida esperada da explotación é de 13 anos de produción e dous máis  
de  produción  (un  ano  adicional  de  funcionamento  da  planta  a  partir  de 
aprovisionamentos)  e  rehabilitación.  O ritmo proxectado é  de 5  Mt  durante  os tres 
primeiros anos, ascendendo a 8 Mt en adiante.

Os  15  anos  se  dividen  operativamente  en  oito  fases  distintas,  diferenciadas  pola 
extracción  en distintas  zonas e  a  operación  de distintas  entulleiras  e depósitos  de 
estériles de planta. A explotación afecta sucesivamente ás zonas de Arinteiro (anos 1 a 
3), Vieiro (anos 1 a 5), Monte das Minas (anos 1 a 4), Arca (anos 2 a 13) e Bama-
Brandelos (anos 3 a 12). 
As cortas están proxectadas con bancos de traballo de 10 m e bancos finais de entre 
10 e 20 m de altura, ángulos de noiro de entre 65º e 75º e bermas variables segundo a  
pendente  de  deseño  do  noiro  xeral  para  cada  corta.  A  carga  realizaríase  con 
retroexcavadora sobre camións dumper de 100 t,  e transporte diferenciado a planta 
(mineral), a aprovisionamento temporal (mineral de menor lei, para procesar no último 
ano), ou no caso do estéril transportado a algún dos seus posibles destinos: recheo de 
ocos, entulleira PAG, entulleira NAG, ou usos construtivos (diques das instalacións de 
xestión dos estériles de planta).

O proxecto contempla catro tipos de estériles: estériles potencialmente xeradores de 
augas  ácidas  (PAG),  estériles  non  xeradores  de  augas  ácidas  (NAG),  estériles 
procedentes da retirada de terras vexetais (que serán reutilizados na revexetación) e 
estériles de planta, todos eles potencialmente xeradores de augas ácidas.

Os  estériles  de  mina  xestionaranse  de  diversas  formas;  de  xeito  prioritario  se 
empregarán para o recheo dos ocos explotados, a modo de minaría de transferencia, e 
secundariamente  en  entulleiras,  unha  única  entulleira  PAG  encapsulada  e  tres 
entulleiras NAG. Estes estériles de mina empregaranse igualmente para a construción 
das instalacións de xestión de estériles de planta. Se detalla a clasificación xeoquímica 
destes estériles.

O proxecto contempla dúas instalacións ou depósitos para a xestión dos estériles de 
planta (DEP), de utilización sucesiva. A de uso inicial (DEP1) consistirá nunha balsa de 
estériles de flotación construída en ladeira, denominada no proxecto depósito temporal  
de  estériles  de  planta;  está  dimensionada  para  cubrir  os  requisitos  de  xestión  de 
estériles de planta ata  dispor  da  que se usa a continuación (DEP2).  A DEP1 está 
deseñada para unha capacidade final  de 34 Mt,  en construción simultánea ao seu 
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funcionamento. O dique será construído con estériles NAG, cunhas dimensións finais 
de 81 m de altura e 3187 m de lonxitude. Contempla drenaxe, recollida e canalización 
de auga baixo o depósito e o dique, e o depósito impermeabilizado con xeotextil baixo 
lámina de PEAD.

O DEP2 será construído sobre as cortas xa explotadas de Vieiro e Arinteiro, cunha 
capacidade de 69 Mt, e cun dique que eleva a cota final do depósito e incrementa a súa 
capacidade e altura final, de 55 m de altura (74 dende o punto máis baixo) e 2806 
metros de lonxitude. Será construído con estériles NAG simultaneamente ao seu uso e 
impermeabilizado con xeotextil baixo lámina de PEAD, pero sen drenaxe por deseñarse 
baixo o nivel freático.

O  proceso  de  tratamento  inclúe  fases  de  trituración  (en  dúas  etapas),  moenda, 
clasificación e flotación,  que separan o concentrado final  de cobre dos estériles de 
planta. 
A planta de tratamento mineralúrxico inclúe unha primeira fase de trituración primaria 
en seco, e trituradora de pebbles secundaria. A continuación moenda en húmido en 
dúas  etapas:  moenda  semiautóxena  e  muíño  de  bolas.  Despois  unha  clasificación 
mediante ciclóns e flotación por etapas. Finalmente espesador de concentrado e filtro 
prensa.

Se contempla a canalización das augas pluviais cara ao seus leitos naturais. As augas 
de proceso xestiónanse en circuíto pechado. Proxéctase a construción dunha planta de 
tratamento dimensionada para 2,25 Hm3/ano, para acondicionar as augas sobrantes: 
augas de contacto (da planta de tratamento, das cortas, das entulleiras, augas das 
cortas cheas de auga no momento actual) e as augas de proceso sobrantes cando 
proceda (modulando o concepto de circuíto pechado, nos catro primeiros anos). Dende 
o ano catro ata o final  o  proxecto contempla que non será necesario verter augas 
tratadas,  só as pluviais  reconducidas.  A planta de tratamento  de augas proxectada 
conta  con  etapas  de  aireado,  acondicionamento  de  pH  e  espesado.  Os  lodos  de 
tratamento  serán  depositados  no  depósito  de  estériles  de  planta  que  se  estea  a 
empregar en cada momento. Proxéctase un sistema xeral de drenaxe das augas da 
explotación fundamentado na separación na orixe, tratando así augas de desvío de 
rios,  de  drenaxe de subcuncas,  de  drenaxe de entulleiras,  de  drenaxe das cortas, 
pluviais  da  planta  de  tratamento.  Estas  augas  diferéncianse  cara  o  tratamento 
necesario para destinalas a vertido directo (canal perimetral ou de garda) ou conducilas 
á  planta  de  tratamento  de  augas  (a  través  do  denominado  estanque  de  augas 
recuperadas).  Contémplase o desvío  dos leitos de dous afluentes:  un do Rego do 
Burgo e outro do Redo do Pucheiras. 

Os  medios  necesarios  para  o  desenvolvemento  da  operación  mineira  segundo  o 
proxectista son os seguintes (sen considerar planta): seis carros perforadores, a dúas 
quendas; tres retroescavadoras, a dúas quendas; un máximo de 25 camións dumper 
de  100 t,  traballando  a  dúas quendas;  como medios  auxiliares  tres  Bulldozers,  un 
camión cisterna para reparto de gasoil, unha retroescavadora, catro camións cuba para 
rego de pistas, un rolo compactador, dúas motoniveladoras e dúas cubas de rego.
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O persoal necesario para operación mineira, incluíndo planta, servizos auxiliares etc. se 
prevé en 418 persoas na primeira fase (5 Mt/ano) e 391 na segunda fase (8 Mt/ano). 
Se contempla a operación da mina a dúas quendas, mentres que a planta operará a 
tres quendas e sete días. 

No  proxecto  inclúese  un  estudo  económico  para  xustificar  a  rendibilidade  da 
actualización  da  explotación  proposta  mediante  a  valoración  da  produción  anual 
prevista, os custos de explotación e a duración prevista da explotación, analizando a 
sensibilidade do proxecto fronte a variacións dos custos operativos e as variacións do 
prezo do cobre e os tipos de cambio.

6 O investimento de financiamento previsto para o desenvolvemento da actualización do 
proxecto ascende a 1173,3 M€, desagregados nas seguintes partidas de investimentos 
e custos de operación:

INVESTIMENTOS M€

Instalacións de mina 3,0

Instalacións de tratamento 115,7

Infraestruturas  11,6

Custos indirectos  12,7

Custos de propiedade  27,7

Total investimentos:  170,7

CUSTOS DE OPERACIÓN M€

Exploración 9,8

Explotación 346,2

Proceso 634,3

Rehabilitación 
medioambiental

 12,3

Total custos operación  1002,6

Total  1173,3

7 O proxecto inclúe un apartado de plan de restauración  datado en marzo do 2017, 
asinado  por María Castro Villar, licenciada en ciencias ambientais, colexiada 779 do 
Colexio Profesional de Licenciados e Graduados en Ciencias Ambientais de Andalucía, 
e Giovanna Lunar Rodríguez, bióloga, colexiada 1275 do Colexio Oficial de Biólogos de 
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Andalucía, que se axusta ao esixido no 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. O  devandito  Plan  actualiza  o  Plan  de 
Restauración  da  explotación,  incorporando  as  novas  zonas  de  explotación  e 
instalacións previstas, adaptándoo  á lexislación vixente.

O Plan de Restauración indica unha afección superficial de 690 Ha. En primeiro lugar,  
contén unha descrición da explotación mineira, da operativa por fases, e do entorno.
A  continuación  establece  as  medidas  de  rehabilitación  do  espazo  afectado  pola 
actividade extractiva: reposición morfolóxica (minaría de transferencia), preparación do 
terreo,  aporte  de  terra  vexetal,  preparación  do  solo  (descompactación,  emendas, 
abonado), sementeira, hidrosementeira, plantacións e coidados posteriores. A xestión 
da auga ten tres eixes: a auga de escorrentía, a auga de contacto e a auga de proceso,  
e unha infraestrutura principal, a planta de tratamento da auga. Diferencia a xestión das 
augas segundo o tipo de residuos que xestiona cada instalación.

O PR contempla  os  aspectos  básicos  do  anteproxecto  de  abandono  definitivo  dos 
labores.  Contén  un  plan  de  vixilancia  post-clausura,  que  deberá  completarse  na 
tramitación ambiental nos seus aspectos ambientais, e no momento do peche nos seus 
aspectos mineiros e de seguridade, consonte co vixente Regulamento Xeral de Normas 
Básicas de Seguranza Mineira.

A documentación  contén  o  Plan  de  xestión  de  residuos  mineiros  esixido  polo  Rd 
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 xestión dos 
estériles  fundaméntase  sobre  a  diferenciación  dos  residuos  mineiros  segundo  a 
clasificación  xeoquímica,  fundamentalmente  os  estériles  de  mina,  e  tamén sobre  a 
inclusión  de  medidas  de  cerre  progresivo  durante  a  operación  das  instalacións. 
Diferencia estéril de mina “potencialmente non xerador de ácido” (NAG) e con baixa 
capacidade para a mobilización de metais, e que polo tanto poderá depositarse en tres 
entulleiras temporais,  ou empregarse na construción dos diques das balsas,  ou na 
preparación da impermeabilización das cortas para o seu recheo. Diferencia este estéril  
NAG de estéril de mina “potencialmente xerador de ácido” (PAG) e con alta capacidade 
para a mobilización de metais. Dentro deste estéril PAG diferencia aquel que presente 
unha velocidade de oxidación alta,  que polo tanto requirirá dun encapsulamento en 
tempo  adecuado.  Por  outra  banda  considera  o  estéril  de  planta,  en  todo  caso 
“potencialmente xerador de ácido”. Todos os residuos mineiros os clasifica como non 
inertes.
Se contemplan as seguintes instalacións de xestión de residuos mineiros:
 - Primeiro depósito de estériles de planta (DEP1), con capacidade para 34 Mt. Conta 

cun dique de 81 m de altura e 3.187 de lonxitude.
- Utilización das cortas de Arinteiro e Vieiro como segundo e principal depósito de 

estériles de planta (DEP2), con capacidade para 69 Mt. Inclúe a construción dun 
dique para incrementar a súa capacidade, de 55 m de altura e 2.806 m de lonxitude.

- Entulleira PAG en superficie, para 58 Mt.
- Tres entulleiras NAG temporais, que se desmantelan na fase final. 
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Tódalas  instalacións  dedicadas  a  estériles  PAG  se  deseñan  encapsuladas,  con 
xeotextil  e  PEAD,  ademais  de  acondicionamentos  infra  e  supra.  Se  contemplan 
sistemas de monitorización destas instalacións tanto xeotécnica como hidroxeolóxica.

As dúas instalacións de estériles de planta se clasifican como “categoría A” segundo o 
Real Decreto 975/2009.

O Plan de xestión efectúa unha revisión das posibles afeccións negativas, sobre: a 
calidade do aire e o ruído, o solo, a xeomorfoloxía, as augas (modificación da hidroloxía 
e augas ácidas), vexetación, fauna, espazos protexidos, a paisaxe e a saúde humana.

Por último, o plan de restauración contén a planificación temporal e o presuposto. Ao 
empregarse  un  método  mineiro  de  transferencia,  as  actuacións  de  rehabilitación 
inícianse en fases temperás, tanto no referente ás cortas iniciais (Monte das Minas 
inicia a súa restauración no sexto ano) como ás escombreiras e, moi significadamente, 
ao depósito inicial de estériles de planta, DEP1, que inicia a súa restauración a partir do 
quinto ano.

O  importe  total  previsto  para  a  execución  do  plan  de  restauración  e  as  medidas 
correctoras dos impactos ascende a 12.336.806,22 €

8 O Estudo de Impacto Ambiental, datado en setembro do 2018, coa indicación “versión 
01”, asinado por María Castro Villar, licenciada en ciencias ambientais, colexiada 779 
do  Colexio  Profesional  de  Licenciados  e  Graduados  en  Ciencias  Ambientais  de 
Andalucía, e Giovanna Lunar Rodríguez, bióloga, colexiada 1275 do Colexio Oficial de 
Biólogos de Andalucía, axústase ao desenvolvido no Anexo VI da Lei 21/2013.
No devandito estudo recóllese unha descrición do proxecto; analízanse alternativas e 
situación urbanística; realízase un inventario ambiental;  identificanse e valóranse os 
impactos  producidos  pola  actuación;  defínense  medidas  preventivas,  correctoras  e 
compensatorias; e proponse un programa de vixilancia e seguimento ambiental para 
garantir o cumprimento das indicacións contidas no documento ambiental.

9 No trámite de consultas a organismos recibíronse os seguintes informes:

a O 15/05/2018 o organismo Augas de Galicia, emitiu un informe no que indica que:

“...dende este organismo informase que tal documentación resulta ser insuficiente e  
non axeitada para poder emitir, en base a ela, unha correcta valoración de todas as  
posibles afeccións que causaría a execución do referido proxecto sobre o medio  
hídrico.

Polo exposto, deberanse contemplar, analizar e xustificar na documentación todos  
os  aspectos  sinalados  no  presente  informe,  incluíndo  os  expostos  nas  
consideracións dos informes da Área de Calidade das Augas e da Área de vertidos  
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da Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico e do Servizo de  
Planificación e Programación Hidrolóxica desta Entidade.

A modo orientativo, e sen prexuízo da potestade deste organismo para demandar en  
calquera momento calquera outra documentación que se considere necesaria para  
permitir a correcta valoración de todas e cada unha das posibles afeccións as zonas  
de dominio público hidráulico e as súas zonas de protección, achégase ao presente  
informe o Anexo 1: Consideracións documentais orientativas....”

O  06/02/2019  emitiu  un  “Informe  complementario”,  datado  o  06/02/2019,  coa 
seguinte concusión:

“Vista a documentación complementaria aportada en relación á “Contestación de  
Cobre San Rafael, S.L. ao Informe de Augas de Galicia do 07/05/2018” informase  
que  tal  documentación  fai  referencia  unicamente  as  CONSIDERACIÓNS  
DOCUMENTAIS ORIENTATIVAS referidas  no ANEXO 1 do informe de Augas  de  
Galicia  emitido  o  07/05/2018,  quedando  sen  consideración  outros  aspectos  
relevantes  sinalados  no  referido  informe  sobre  os  que  non  se  aporta  ningunha  
novidade, non entanto, emítense no presente informe, así como nos referidos no  
mesmo emitidos  pola  Área  de  Calidade  das  Augas  e  pola  Área  de  vertidos  da  
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico de augas de Galicia e  
polo Servizo de Planificación e Programación Hidrolóxica da Xerencia de Augas de  
Galicia,  consideracións  o  respecto  que  deberán  ser  tidas  en  conta,  xunto  coas  
emitidas  no  informe  de  Augas  de  Galicia  emitido  o  07/05/2018,  os  oportunos  
efectos procedementales.

Estas  consideracións  emítense  estritamente  en  base  ó  nivel  de  definición  e  de  
detalle  co  que  conta  actualmente  o  proxecto.  Tal  nivel,  como se  ten  posto  de  
manifesto, continua a ser insuficiente en moitos dos aspectos relacionados coa súa  
afección ó medio hídrico, motivando que, neste momento procedemental, non se  
poda asegurar que o proxecto non vaia causar impactos ambientais significativos.”

 

b O 24/04/2018 a Dirección xeral de Patrimonio Natural emitiu un informe datado o 
24/04/2018  cuxa  conclusión  incide  no  baixo  nivel  de  concreción  do  proxecto, 
ausencia de plans concretos de medidas de continxencia, e indefinición do grao de 
afección estimada, tales que impiden a avaliación  sobre o Patrimonio Natural e a 
Biodiversidade.  Destaca tamén a existencia dun risco moi alto para poboacións e 
medio ambiente. Requirindo aclarar estes aspectos.

O 08/02/2019 emitiu un “informe sobre documentación complementaria” que repite, 
en liñas xerais, as conclusións do informe do 26/04/2018.
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c 0 25/09/2018 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitiu un informe  que ten 
carácter  favorable,  sempre  e  cando  se  adopten  as  medidas  correctoras  que  o 
mesmo informe propón.

d O  Concello  do  Pino  emitiu  un  informe  no  marco  das  súas  competencias,  sen 
obxeccións distintas da obriga de obter autorización sectorial, aínda que realizando 
consideracións diversas.

e O  Concello  de  Touro.emitiu  un informe  no  marco  das  súas  competencias,  sen 
obxeccións distintas da obriga de obter autorización sectorial, aínda que realizando 
consideracións diversas.

f A 20/09/2019 a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.emitiu un 
Informe favorable.

g O Instituto de Estudos do Territorio emitiu un informe con soamente observacións 
sobre a liña de subministración eléctrica.

h O 06/06/2019 a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior emitiu un informe non 
desfavorable nin condicionado, que indica que esa dirección xeral deberá elaborar 
un  Plan  de  Emerxencia  Exterior,  e  previamente  o  titular  da  explotación  deberá 
elaborar a  Política de prevención de accidentes graves,  o  Sistema de xestión da  
seguranza,  e  o  Plan de Emerxencia  Interior,  todo elo  consonte ao Real  Decreto 
975/2009.

i A Dirección Xeral de Saúde Pública emitiu un informe con valoracións diversas en 
relación co estudio de impacto ambiental.

j A Federación Ecoloxista Galega alega que non conseguiu os datos administrativos 
para valorar as supostas consecuencias dun proxecto pretendidamente máis amplo 
que o sometido a información pública. Considera que o proxecto de explotación 
presentado  non  se  corresponde  coa  explotación  pretendida,  argumenta 
fraccionamento  de  proxectos  debido  á  existencia  no  entorno  de  permisos  de 
investigación para substancias iguais ou similares. Alega ocultamento da verdadeira 
dimensión  do  proxecto  de  explotación  pretendido.  Mestura  as  alegacións  con 
solicitudes  de  acceso  a  información  ambiental,  con  mencións  a  causas  de 
caducidade.

Por outra banda expón que non se debería autorizar un proxecto de explotación 
sobre unha superficie en proceso de restauración e que a afección ambiental do 
proxecto de explotación actual sería moito maior que a da realizada nos anos 70-
80, 

k A Sociedade Galega de Historia Natural realiza consideracións relativas a aspectos 
medioambientais enmarcadas no procedemento de Avaliación ambiental.
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Os informes  foron  remitidos  a  Cobre  San  Rafael,  SL para  que  manifestase  canto 
considerase  oportuno  en  defensa  dos  seus  intereses.  Como  consecuencia  destes 
informes incorporou ao expediente diversa documentación complementaria. 

10Durante  o  período de información pública  recibíronse un total  de  2588 escritos  de 
alegacións. tanto favorables ao proxecto por motivos socioeconómicos sempre que se 
cumpra  a  lexislación  aplicable,  como  contrarias  ao  proxecto  aducindo  motivos 
eminentemente medioambientais.

 
Entre os escritos de oposición, basicamente idénticos no seu contido e en moitos casos 
presentados varias veces polos mesmos alegantes, establécense, ademais de motivos 
medioambientais,  que  teñen  sido  analizados  no  procedemento  de  Avaliación  de 
Impacto Ambiental  polo  órgano medioambiental,  os  seguintes motivos de oposición 
relacionados  coa  tramitación  do  procedemento  administrativo  e  a  lexislación 
propiamente mineira.

Ase,  entre  outras  cuestións plantéxanse dúbidas sobre a  empresa responsable  do 
proxecto  e  da  concesión  de  explotación;  que  existen  discrepancias  entre  a 
información  publicada  e  a  presentada  pola  solicitante  ase  como  unha  posible 
fragmentación  do  proxecto  mineiro;  que  debe restaurarse  o  espazo  afectado  pola 
explotación  anterior  antes  de  retomar  a  explotación  de  cobre;  que  non  se  debe 
aprobar o proxecto sen ter aprobado previamente o Plan Sectorial da Minaría; que a 
concesión de cobre está caducada por non ter explotada esta sustancia dende 1986; 
falta de xustificación da viabilidade do proxecto e da solvencia da empresa; que o 
proxecto  debe  ser  considerado  como  novo  e  se  apliquen  as  Mellores  Técnicas 
Dispoñibles; que  o  proxecto  debe  someterse  a  Avaliación  Ambiental  Integrada; 
dificultades de acceso á documentación dixital publicada na páxina web da Xunta de 
Galicia; que se teña en conta a función consultiva das confrarías de pescadores; que a 
resposta do promotor aos informes sectoriais non cabe formularse dentro do mesmo 
proxecto en trámite e que polo tanto debería presentarse un novo e iniciarse unha 
nova  tramitación  administrativa;  indefinición  espacial  e  de  extensión  do  proxecto; 
caducidade do procedemento administrativo; que se debe eliminar a contaminación 
actualmente existente nas augas  das canles  que discorren  polas  proximidades da 
antiga canteira; a falla de utilidade pública e interese social do proxecto presentado, 
falta de calidade do EsIA; 

11 No que respecta as consideracións de contido non medioambiental e relacionadas coa 
lexislación específica mineira e outras da competencia desta consellería:

a No que respecta a supostas dúbidas sobre a empresa responsable do proxecto e da 
concesión de explotación, cabe indicar que a responsable do proxecto é, tal como 
se indica na análise de feitos desta resolución, exclusivamente a sociedade Cobre 
San Rafael, SL, actual titular da concesión de explotación de recursos mineiros da 
sección C) “San Rafael”, núm. 2946.
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b En relación as posibles discrepancias entre a extensión do proxecto en trámite e a 
que se deduza de calquera outra  información que poida ter aparecido en diversos 
medios de difusión ou incluso en información corporativa de empresas, cabe indicar 
que  a  única  información  válida  a  nivel  administrativo  é  a  presentada  ante  esta 
administración pola sociedade solicitante, no marco da Lei 8/2003, de ordenación 
da minaría de Galicia. En canto a posible fragmentación do proxecto mineiro, ante a 
existencia de diversos permisos de investigación en distintas fases de tramitación, 
próximos ao dereito mineiro para o que se solicita a aprobación deste proxecto, 
cabe indicar  que a  lexislación  mineira  soamente  permite  outorgar  dereitos  para 
explotar un recurso mineiro cando este se considere suficientemente coñecido e se 
estime viable o seu aproveitamento racional, cuestión que non está acreditada para 
o  resto  dos  dereitos  mineiros,  que  en  algúns  casos  nin  sequera  están  aínda 
outorgados ou incluso teñen promotores distintos.  Todo isto con independencia de 
que a sociedade titular  do dereito mineiro,  dentro da súa estratexia empresarial, 
estea a analizar, ou pretenda analizar, a viabilidade de eventuais futuros proxectos 
no entorno do dereito mineiro a que se refire esta tramitación

c No que respecta a utilidade pública e interese social do proxecto presentado, esta 
ven establecida no artigo 104.2 da Lei 22/197, do 21 de xullo, con independencia de 
que  neste  procedemento  non  se  teña  solicitada  ningunha  declaración  da 
necesidade  de  ocupación  dos  terreos  necesarios  nos  termos  establecidos  no 
apartado 3 do citado artigo 104. 

d En ningún caso a lexislación mineira condiciona a autorización ou denegación dun 
expediente  relativo  a  dereitos  mineiros  á  aprobación  do  Plan  Sectorial  de 
Actividades Extractivas de Galicia.

e Sobre as dúbidas expostas sobre a vixencia dos dereitos mineiros, a concesión de 
explotación de recursos mineiros da sección C) San Rafael, núm. 2946 está vixente 
posto  que  non  ten  sido  declarada  a  súa  caducidade  ao  non  darse  as  causas 
recollidas no título VII da Lei 21/1973, do 22 de xullo de Minas. O feito de que non 
se estea explotando na actualidade algún dos recursos contemplados no seu título 
de concesión non constitúe unha causa de caducidade, xa que cabe lembrar que a 
citada  Lei  21/1973,  establece  que  so  pode  existir  unha  única  concesión  de 
explotación  para  todos  os  recursos  das  sección  C)  postos  de  manifesto,  non 
existindo unha concesión específica so para cobre para a que a falta de explotación 
supuxese unha causa de caducidade.

f En canto á suposta falta de xustificación da viabilidade do proxecto e da solvencia 
da empresa, a documentación presentada xunto a solicitude contén información 
suficiente para determinala.

g Dende o punto de vista de aplicación da lexislación vixente, resulta irrelevante que a 
solicitude  corresponda  a  unha  modificación  do  proxecto  existente  o  sexa 
considerada como un novo proxecto, xa que o procedemento administrativo que se 
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está  desenvolvendo  supón  os  mesmos  trámites  que  os  correspondentes  ao 
outorgamento  dun  novo  dereito  mineiro  no  que  respecta  a  consulta  avaliación 
ambiental  e  participación  pública;  por  outra  banda,  o  proxecto  contempla  a 
aplicación  das Mellores  Técnicas  Dispoñibles  no  momento  da  súa  redacción, 
atendendo ao establecido na  Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello,  do 15 de marzo de 2006,  sobre a  xestión dos residuos de industrias 
extractivas.

h En relación ao procedemento ambiental seguido na tramitación deste expediente, 
non é de aplicación o procedemento de Autorización Ambiental Integrada xa que o 
proxecto  non  está  contemplado  no  anexo  I  da  Lei  16/2002,  do  1  de  xullo,  de 
Prevención e Control Integrados da Contaminación, pero si se atopa contemplado 
no anexo I da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, polo que o 
procedemento ambiental axeitado é o de avaliación de impacto ambiental ordinaria.

i En canto á pretensión de que se inicie unha nova tramitación administrativa como 
consecuencia da resposta do promotor aos informes sectoriais, o procedemento de 
consultas a organismos establecido tanto na Lei 3/2008, de ordenación da miaría de 
Galicia como na Lei 21/2013 de avaliación ambiental,  é claro, e en ningún caso 
implica a necesidade de inicio dunha nova tramitación administrativa. 

j En relación á posible caducidade do procedemento, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece a 
obriga da Administración de a ditar resolución expresa e de notificala en todos os 
procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación. Nos procedementos 
iniciados a solicitude do interesado, como é este caso, a caducidade se poderá 
acordar,  de  acordo  co  artigo  95  da  dita  Lei  39/2015,  cando  se  produza a  súa 
paralización por causa imputable ao solicitante. 

k En relación coa reclamación das confrarías de pescadores de que se teña en conta 
a súa función consultiva; aínda que esta función establecida na Lei 22/2002, do 12 
de xullo de confrarías de pescadores, está limitada polo seu artigo 4 ás cuestións 
que afecten ao sector pesqueiro, cumpre indicar que neste procedemento se tiveron 
en conta as súas consideracións durante o procedemento de avaliación do impacto 
ambiental.

l Con respecto ás alegacións sobre que debe restaurarse o espazo afectado pola 
explotación anterior antes de retomar a explotación de cobre, e sobre que se debe 
eliminar a contaminación actualmente existente nas augas das canles que discorren 
polas proximidades da antiga canteira, soamente cabe indicar que ningunha das 
normativas de aplicación á explotación mineira exixen esa circunstancia, e en todo 
caso, a normativa medioambiental so obriga a rehabilitación dos terreos unha vez 
finalizada  a  actividade,  sen  prexuízo  de  que  a  planificación  do  proxecto  deba 
permitir iniciar ese proceso nas fases mais temperás posibles. 
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11 A Declaración  de  Impacto  Ambiental  do  28/01/2020  considera  que  o  proxecto  da 
concesión  derivada  do  permiso  de  investigación  “San  Rafael  número  2946”  nos 
concellos de Touro e do Pino, situados na provincia da Coruña, promovido por Cobre 
San Rafael S.L (2017/0084) non acredita a ausencia de afeccións significativas sobre o 
ciclo  hídrico  e  sobre  as  masas de auga afectadas nin  conta  coa conformidade do 
órgano competente; nin acredita a integridade da ZEC “Sistema fluvial Ulla-Deza”, polo 
que  se  formula  desfavorable,  por  non  quedar  acreditada  a  ausencia  de  efectos 
significativos sobre o medio ambiente, de conformidade co disposto no artigo 41 da Lei 
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

12A este respecto, o artigo 41.2 da Lei 21/2013 prescribe o seguinte:
“2. La declaración de impacto ambiental tendrá la  naturaleza de informe preceptivo y  

determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio  
ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse  
para  la  adecuada  protección  de  los  factores  enumerados  en  el  artículo  35.1  c)  
durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o  
demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras  
y compensatorias".

Na mesma liña, o  artigo 9 da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro,  de Protección do Medio 
Ambiente de Galicia, establece o seguinte:

Artigo 9. Efectos da declaración de impacto
A declaración de impacto será de carácter vinculante para o órgano de competencia  
substantiva se a declaración fose negativa ou impuxese medidas correctoras. 

13 Entre os motivos de denegación das solicitudes presentadas, o artigo 26.2 d) da Lei 
3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia, establece o seguinte:
2.  A  resolución  outorgará  ou  denegará  o  dereito  mineiro  solicitado.  Os  dereitos  

mineiros poderán denegarse motivadamente nos seguintes casos:
a) A inadecuación da memoria e demais documentos presentados aos requisitos e  

condicións exixidos pola lexislación mineira.
b) A falta de acreditación da viabilidade dun aproveitamento racional dos recursos  

mineiros,  en  función  da existencia  de  recurso  natural  mineral  en  cantidade e  
calidade.

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

d) A inadecuación á normativa sectorial, de carácter urbanístico, ambiental, agraria 
ou outra, debidamente acreditada no expediente.".

14No  expediente  administrativo  consta  un  informe  no  que  se  establece  que,  con 
independencia  do  resto  dos  aspectos,  o resultado  desfavorable  da  Declaración  de 
Impacto Ambiental  debe ser determinante sobre a resolución que recaia na solicitude 
de Cobre San Rafael, SL, de aprobación da actualización do proxecto de explotación 
vixente de cobre de Touro, e o seu plan de restauración.
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Á vista do anteriormente exposto PROPOÑO:

1 Denegar a solicitude de  aprobación da  Actualización do Proxecto de Explotación da 
concesión de explotación San Rafael, num. 2946, nos concellos de Touro e O Pino, 
asinado pola enxeñeira de minas Cecilia Trancón Loureiro, colexiada núm. 2207  do 
Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste e  Juan León Coullaut Sáenz de 
Sicilia, colexiado núm. 1062 do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Centro, e 
visado  polo  Colexio  Oficial  de  Enxeñeiros  de  Minas  do  Noroeste  de  España  o 
20/03/2017 co número 012/046, con fundamento na declaración de impacto ambiental 
desfavorable do 30/01/2020.

2 Denegar  a  aprobación  do  plan  de  restauración  da  concesión  de  explotación  San 
Rafael, num. 2946, nos concellos de Touro e O Pino,  asinado en marzo de 2017 por 
María  Castro  Villar,  licenciada  en  ciencias  ambientais,  colexiada  779  do  Colexio 
Profesional  de  Licenciados  e  Graduados  en  Ciencias  Ambientais  de  Andalucía,  e 
Giovanna Lunar Rodríguez, bióloga, colexiada 1275 do Colexio Oficial de Biólogos de 
Andalucía, ao corresponder a un proxecto de explotación rexeitado.

A Coruña, na data indicada na marxe esquerda
O Xefe territorial,
Isidoro Martínez Arca

Vista a proposta que antecede, veño a darlle a miña conformidade nos termos expostos 
elevándoa a Resolución.

Contra esta resolución, que é definitiva na vía administrativa, poderán interpoñerse os 
seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro 
que consideren procedente:
a.  Recurso potestativo  de reposición,  ante  o vicepresidente segundo e conselleiro  de 

Economía, Empresa e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte 
ao da notificación desta resolución.

b.  Recurso  contencioso-administrativo,  ante  a  Sala  do  Contencioso-Administrativo  do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día 
seguinte ao da notificación desta resolución.

Notifíquese esta resolución aos interesados a presente resolución, segundo o esixido no 
artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas (BOE nº 236, do 02/10/2015).

Santiago de Compostela, na data indicada na marxe esquerda
O vicepresidente segundo e Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación
(P.D. Orde do 10 de xuño de 2016, DOG nº 131 do 12/07/2016)
A directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Paula Uría Traba
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