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1. ANTECEDENTES 

Con data 7 de xaneiro de 2002, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 

resolveu outorgar a Camilo Carballal, S.L. a Concesión de explotación “Casalonga” Nº 

6996 sobre 4 Cuadrículas mineiras, por reclasificación do recurso mineiro da Sección 

A), que se viña explotando na Autorización de aproveitamento “Casalonga” Nº 69, á 

Sección C), baseándose no Real Decreto 107/1995.  

Esta explotación, situada no concello de Teo, beneficia un xacemento de 

granito para a produción de áridos para a industria da construción e obra pública.  

A Concesión Mineira quedou suxeita ás condicións impostas na Declaración de 

Impacto Ambiental de data 9 de xaneiro de 2001, revisada con data 3 de abril de 

2001, sobre o perímetro definido na mesma.  

Con data 3 de maio de 2002, o titular da Concesión, Camilo Carballal, S.L. 

deposita na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, un aval por importe de 

54.591,00 € para garantir o cumprimento da restauración da explotación. 

O 12 de febreiro de 2003, foi extendido o título da Concesión de explotación 

“Casalonga” Nº 6996 sobre 4 cuadrículas mineiras no termo municipal de Teo, para a 

extracción de áridos, por unha vixencia de 30 anos prorrogables por períodos iguais 

ata un máximo de 90 anos. 

Con data 19 de febreiro de 2013 a empresa Camilo Carballal, S.L. declarouse en 

concurso voluntario de acredores. O Xulgado do Mercantil Nº 2 da Coruña someteu a 

poxa pública a Concesión Mineira que foi adxudicada a Toca Salgado, S.L. por decreto 

de data 1 de setembro de 2017. En poxa pública adxudicaronselles tamén as parcelas 

825 e 1040 do polígono 514 do concello de Teo. 

Con data 18 de novembro de 2017 Toca Salgado, S.L. solicitou a autorización 

administrativa da transmisión do dereito mineiro. 

Con data 3 de abril de 2018 recíbese Resolución do 19 de marzo de 2018 da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se autoriza a transmisión da 

Concesión “Casalonga” Nº 6996 a favor de Toca Salgado, S.L. Nesta Resolución se 

requiría, entre outras condicións, a presentación dunha actualización do plan de 

restauración do espazo afectado para adaptalo ó Real Decreto 975/2009, do 12 de 

xuño, sobre xestión de residuos das industrias extractivas e de protección e 

rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras. 

Con data 31 de xullo de 2018 preséntase solicitude de aprobación da 

actualización do plan de restauración. 
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Con data 31 de agosto de 2018 remítese por parte da Xefatura Territorial da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, copia da actualización do 

plan de restauración ao Concello de Teo, á Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental 

e á Subdirección de Residuos, solicitando informe sobre as materias da súa 

competencia. 

O 24 de setembro de 2018 o Concello de Teo remite á Xefatura Territorial o 

informe técnico sobre o plan de restauración. 

O 26 de setembro de 2018 a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental remite 

á Xefatura Territorial o informe sobre o plan de restauración. 

Con data 26 de setembro de 2018 os servizos técnicos da Xefatura Territorial 

da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, emiten informe sobre dita 

actualización. En dito informe conclúese que “dado que a execución do plan de 
restauración, presentado o 31 de xullo de 2018, pola sociedade Toysal está totalmente 
condicionado á posibilidade da instalación dunha planta de tratamento de residuos na 
parcela 825 do polígono 514 do Catastro do concello de Teo e a mesma non é 
urbanísitcamente compatible co PXOM do mencionado concello polo que non obtivo a 
oportuna autorización ambiental integrada necesaria para a súa construción, non 
procede a aprobación do “Plan de Restauración da concesión de explotación Casalonga 
nº 6996 (xullo 2018)” nos termos recollidos para a mencionada parcela”. 

Con data 5 de outubro de 2018 recíbese Proposta, do 27 de setembro de 2018, 
de denegación da autorización do Plan de restauración, concedendo un prazo de 10 

días para facer as alegacións que se estimen pertinentes. 

Con data 19 de outubro preséntanse Alegacións ó Trámite de audiencia no 
procedemento de actualización do Plan de restauración nas que se explica que “a non 
aprobación e arquivo do expediente do proxecto de planta de xestión de residuos da 
que se solicitada Autorización Ambiental Integrada non constitúen un feito suficiente 
para a denegación da autorización do plan de restauración presentado e que, dado que 
o cambio de uso solicitado para esa parcela de superficie 9,11 ha non vai ser, en 
principio, posible, procederase a modificar o ámbito de actuación do plan de 
restauración abarcando tamén esta parcela, para o cal presentarase un Anexo que 
recolla os apartados do plan que por este motivo vaian a estar suxeitos a cambios, 
solicita que se admitan estas alegacións e se proceda a conceder o prazo dun mes 
para a presentación dun anexo ao Plan de Restauración onde se recollan os traballos 
de rehabilitación propostos para a parcela onde se pretendía instalar a planta de 
xestión de residuos”. 
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O 9 de novembro de 2018, o Xefe Territorial da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria da Coruña, emite proposta para denegar a autorización do Plan 

de restauración presentado o 31 de xullo de 2018. 

Con data 17 de decembro de 2018 recíbese Resolución de denegación da 

autorización do citado Plan de restauración, dictada pola Dirección Xeral de Enerxía e 

Minas. 

Con data 17 de xaneiro de 2019 preséntase solicitude de aprobación para o 

novo Plan de restauración contemplando a totalidade das superficies. 

Con data 22 de abril de 2019 recíbese requirimento de subsanación de defectos 

do Plan de restauración, dándose resposta con data 7 de maio de 2019 a dito 

requirimento, presentándose o documento “Anexo Maio 2019”. 

O 13 de xuño de 2019 a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria da Coruña requiriu a Toysal para que presentase a 

documentación establecida no artigo 45 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 

avaliación ambiental, para o inicio do procedemento de avaliación ambiental do plan de 

restauración, polo que con data 10 de xullo de 2019, Toysal presentou o “Documento 
ambiental. Avaliación de impacto ambiental simplificada. Plan de restauración da 
Concesión de explotación Casalonga Nº 6996 (xullo 2019)”. 

O 18 de xullo de 2019 a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria da Coruña, solicitou un informe sobre as materias da súa 

competencia ao Concello de Teo, en relación co plan de restauración para a Concesión 

de explotación “Casalonga” Nº 6996,  

Igualmente, o 18 de xullo de 2019 a Xefatura Territorial da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria da Coruña remitiu a documentación relativa ao plan de 

restauración para a Concesión de explotación “Casalonga” Nº 6996 á Subdirección 

Xeral de Avaliación Ambiental da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático para os efectos do inicio da avaliación de impacto ambiental simplificada e 

emisión do correspondente informe.  

O 13 de agosto de 2019, con entrada no Rexistro do Edificio Administrativo da 

Coruña o 14 de agosto de 2019, o concello de Teo remitiu o informe relativo ao plan 

de restauración para a Concesión de explotación “Casalonga” Nº 6996 asinado polo 

arquitecto municipal o 13 de agosto de 2019.  

O 19 de agosto de 2019 a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental remitiu á 

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña un 

escrito no que indica que se inicia o período de consultas previas aos organismos 

implicados, previsto no artigo 46 da Lei 21/2013, do 9 de decembro.  
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O 19 de outubro de 2019 a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental reiterou 

as solicitudes de informe á Dirección Xeral de Patrimonio Natural, á Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural e a Augas de Galicia. 

O 2 de decembro de 2019 o órgano ambiental recibe informe do Servizo de 

Conservación da Natureza, de 29 de novembro, no que se sinala que a documentación 

ambiental do promotor é insuficiente. Á vista do devandito informe, o órgano 

ambiental acorda que se solicite ao promotor que corrixa a documentación ambiental 

achegada, polo que a Xefatura de Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos, remite 

ao Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial da Coruña, o 18 de decembro, o 

citado informe “co obxecto de que se proceda polo promotor á corrección da 
documentación segundo o indicado”. 

Con data 23 de decembro de 2019 o xefe da Sección de Minas, mediante 

escrito que foi notificado o 3 de xaneiro de 2020 á entidade mercantil “Toca Salgado, 

S.L.”, da cumprimento á solicitude do órgano ambiental e traslada ao promotor que no 

procedemento de avaliación ambiental o promotor debe presentar ao órgano ambiental 

determinada documentación conforme á Lei de avaliación ambiental, consonte co 

establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, concedéndolle un prazo de 

10 días. 

O 11 de marzo de 2020 o Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos remitiu 

á Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña a 

Resolución do 10 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático, pola que se procede ao arquivo do procedemento de avaliación de 

impacto ambiental simplificada do plan de restauración da canteira Casalonga, situada 

no Concello de Teo, A Coruña, promovido por Toca Salgado, S.L. (clave 2019/0104), 

porque, segundo a súa opinión, non se cumprimentara en prazo o requirimento de 

emenda que se lle formulara para achegar documentación ao órgano ambiental. 

O 24 de marzo de 2020 os servizos técnicos da Xefatura Territorial da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña informan que “procede 
rematar a tramitación do procedemento do Plan de restauración para a Concesión de 
explotación Casalonga Nº 6996 de xaneiro de 2019, presentado por Toysal o 
17/01/2019, e proceder ao seu arquivo”. 

Con data 24 de abril de 2020 a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria da Coruña aproba Resolución de arquivo de actualización do Plan 

de restauración da Concesión de explotación “Casalonga” Nº 6996. 

Nesta Resolución indícase que, de conformidade coa Resolución do 22 de marzo 

de 2018, pola que se autorizou a transmisión do dereito mineiro, e co establecido no 
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Real Decreto 975/2009, do 12 de xuño, deberase presentar un novo plan de 

restauración adaptado á normativa vixente. 
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2. OBXECTO DO PROXECTO 

En xuño do ano 1998, co obxecto de reclasificar o recurso mineiro e solicitar a 

Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996, presentouse por parte do anterior 

titular, Camilo Carballal, S.L.  proxecto de explotación, estudio de impacto ambiental e 

plan de restauración firmado polo enxeñeiro de minas José Manuel Corbal Debén, 

colexiado Nº 1143 do Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. Tras 

diversas subsanacións, con data 9 de xaneiro aprobouse a Declaración de Impacto 

Ambiental, que foi posteriormente revisada con data 3 de abril de 2001. O plan de 

restauración realizouse en base ás prescricións recollidas no Real Decreto 2994/1982, 

de 15 de outubro, sobre restauración de espazos naturais afectados por actividades 

extractivas. 

O plan de restauración aprobado contemplaba o extendido de terra vexetal 

sobre as zonas explotadas e a revexetación destas explanadas, taludes e bancos. 

A Resolución de autorización de transmisión do dereito mineiro recollía a obriga 

de presentar un novo plan de restauración para dita concesión adaptado á normativa 

vixente.  

Por este motivo, Toca Salgado, S.L., actual titular do dereito mineiro, presentou 

por dúas veces un Plan de restauración que pretendía modificar a restauración prevista 

no Plan aprobado, para proceder ao acondicionamento das parcelas, devolvendo a 

topografía a un estado similar ao orixinal, para destinalas no futuro a un uso de recreo 

e forestal. 

Como xa se explicou nos antecedentes, por dúas veces denegouse a 

autorización dos Plans de restauración presentados, recolléndose novamente na última 

Resolución de denegación, do 24 de abril de 2020, a obriga de presentar un novo Plan 

de restauración para dita Concesión, adaptado á normativa vixente. 

A actualización do Plan de restauración tense que facer seguindo as directrices 

da actual lexislación vixente na materia, en concreto o Real Decreto 975/2009, de 12 

de xuño, sobre a xestión de residuos das industrias extractivas e de protección e 

rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras, no cal se pretenden 

establecer as medidas, procedementos e orientacións para prever ou reducir na 

medida do posible os efectos adversos sobre o medio ambiente, en particular sobre as 

augas, o aire, o solo, a fauna, a flora e a paisaxe, incluíndo ademais os riscos para a 

saúde humana que se poidan producir.  

Dado que o recurso mineiro que deu orixe ó outorgamento da Concesión 

Mineira non está esgotado, continuarase coa extracción do mesmo nos bancos abertos 
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na zona de canteira, simultaneando, como se verá ó longo do presente proxecto, o 

avance da explotación cos traballos de restauración das zonas xa esgotadas. 

O ámbito do presente plan de restauración circunscríbese ó perímetro definido 

no Plano Nº 6. Superficies afectadas.  

O presente Plan de restauración constitúe unha adaptación do Plan de 

restauración vixente, aprobado por Declaración de Impacto Ambiental de data 9 de 

xaneiro, posteriormente revisada con data 3 de abril de 2001, ao Real Decreto 

975/2009, descartándose a valorización de residuos inertes para devolver os terreos a 

súa morfoloxía orixinal proposta nos dous Plans de restauración denegados. 
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3. DESCRICIÓN DETALLADA DO ENTORNO PREVISTO 

PARA DESENROLAR AS LABORES MINEIRAS 

Neste apartado farase unha descrición de toda a contorna na que se atopa 

situada a explotación “Casalonga” Nº 6996 dende o propio medio físico, pasando polo 

medio socioeconómico e a identificación e características do recurso natural que se 

explota. 

3.1 DESCRICIÓN DO MEDIO FÍSICO  

3.1.1 Xeoloxía 

A explotación “Casalonga” Nº 6996 localízase integramente na Folla Nº 120 do 

Mapa Geológico Nacional de España MAGNA, a escala 1:50.000, denominada Padrón. A 

propia explotación atópase ó noroeste da Folla entre os lugares de Mouromorto, 

Texexe, Rúa de Francos e Cornide. 

No Plano Nº 3. Xeolóxico, obsérvase a ubicación da explotación dentro desta 

Folla.  

A Folla Nº 120 caracterízase por unha ampla presenza de esquistos e 

paraneises (Complexo de Noia) xunto a rochas graníticas (Grupo de Laxe). Mentres 

que na propia área onde se localiza a explotación pódense distinguir dous tipos de 

formacións, ambas pertencentes ó Grupo de Laxe: Esquistos e Paraneises con 

algunhas intercalacións de paraanfibolítas (PC-Se) e Granitoide migmatítico (γψ2). 

Dentro do marco xeolóxico xeral, a Folla sitúase na zona Centro Ibérica, segundo a 

división do Hercínico da Península. 

A continuación descríbense as características das formacións que se atopan no 

espazo da explotación citadas anteriormente: 

• Esquistos e Paraneises (PC-Se) 

Enténdese o Grupo de Laxe como o constituído por unha asociación de 

rochas granítica, neísicas, glandulares e esquistosas, que no seu conxunto 

atópanse moi tectonizadas e en parte milonitizadas, e que posteriormente 

sufriron parcialmente un proceso de migmatización. A todo o anterior debe 

sumarse, aínda que nunha época moi posterior, unha acción metasomática de 

gran envergadura que reformou a antiga estrutura (PARGA PONDAL, I., 1960). 

Esta é a compoñente esquistosa do Grupo de Laxe que aflora ó oeste da 

Folla onde é cabalgada por materiais do Complexo de Noia. Tamén aflora ó 
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Este da Folla onde se atopa co Granitoide Migmatítico, este é o espazo onde se 

atopa a explotación. 

Na zona Este da Folla obsérvase unha banda de paraneises sen 

migmatizar coas mesmas características que se describen no apartado de 

Granitoide Migmatítico (apartado seguinte). Máis ó Este aparecen de novo 

paraneises moi migmatizados en cun grao de metamorfísmo máis elevado 

(sillimanita). 

No conxunto da folla estes esquistos e paraneises están formados por 

series monótonas de orixe arxiloso e arcósico, con algúns tramos de 

metacuarcitas que puntualmente dan un alivio acusado. 

• Granitoide migmatítico (γψ2) 

Esta rocha ocupa máis da metade da superficie da Folla. Trátase dun 

granito de anatexia parautóctono migmatizado. En liñas xerais é un granito 

inhomoxéneo con todos os posibles tamaños de grao, que poden ser distintos 

incluso nunha escala de mostra de man. Do mesmo xeito, se ben a presenza de 

dúas micas é característica desta rocha, hai algunhas nas que existe un claro 

predominio de biotita sobre a moscovita. Tamén se detectaron zonas de granito 

con granates ou con sillimanita. 

Dentro deste complexo heteroxéneo existen frecuentes zonas 

homoxéneas cunha cartografía, a escala de traballo, practicamente imposible 

de configurar, salvo en dous corpos, un ó noroeste e outro ó nordeste. De 

todos xeitos, no mapa refléxanse estas zonas homoxéneas non cartografadas 

co símbolo de unha ou varias cruces. En realidade, trátase de corpos que se 

individualizaron do resto da masa granítica e tiveron un movemento ascendente 

de moi difícil estima. 

No borde Este da rocha cos paraneises e esquistos (PC-Se) obsérvase 

que a zona central (Chan de Lampai, As Cruxeiras, Monte Castro) de uns 9 Km 

en dirección norte-sur, o contacto é claramente intrusivo coa formación de 

granates e andalucita de contacto nos paraneises. Tamén o demostra o feito de 

existir nesa zona unha franxa duns tres kilómetros de anchura de paraneises 

sen apenas migmatización en contacto ó Este con paraneises e granito moi 

migmatizado e ó oeste co Granitoide Migmatítico. Este feito reforza a idea de 

intrusión, xa que non pode explicarse no esquema gradual a anatexia. 

Noutras ocasións, como nos bordes de Folla sur-este e norte-este, o 

granito non parece que sufrira desprazamentos observándose así un paso 

gradual de paraneises migmatizados a granitoide migmatizado. En xeral, en 
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toda a zona Este da folla, cando a cantidade de neosoma supera a de 

paleosoma diferencianse na cartografía como corpos de granitoide migmatítico 

nos paraneises migmatizados, sen querer con isto dar idea de apófisis intrusiva. 

Outras intrusións desta rocha son as observadas nos ortoneis 

glandulares. Neles e frecuente observar corpos amigdaloides de 20-30 cm de 

dimensión máxima.  

Como proba de rochas preexistentes, pódense encontrar xenolitos de 

esquistos migmatizados no granitoides, conservando en moitas ocasións os 

planos S2. 

3.1.1.1 Tectónica 

Dende o punto de vista estrutural poden diferenciarse dentro da Folla de 

Padrón dous conxuntos deformados por fases Hercínicas:  

- O Complexo de Noia 

- O Dominio migmatítico e das rochas graníticas (Grupo de Laxe) 

No Dominio migmatítico e das rochas graníticas é onde se localiza a 

explotación. Neste dominio e dentro dos esquistos e gneises granulares obsérvanse 

dúas fases de deformación, unha primeira fase na que se xera unha esquistosidade de 

fluxo que é moi clara nos niveis de gneises glandulares e bastante menos patente nos 

niveis esquistosos dada a intensidade da segunda fase. 

En relación á primeira fase non se puido observar ningunha megaestrutura.  

Na segunda fase, existe unha esquistosidade de crenulación acompañada de 

recristalización, especialmente no caso dos niveis esquistosos que chega a enmascarar 

a S1. 

As estruturas que produxo a fase dous non puideron ser determinadas as 

rochas deste Dominio, salvo no caso dos Ortoneises Glandulares que afloran en 

antiforma. Ocasionalmente no Granitoide Migmatítico poden observarse planos de S2 

pero tampouco poden deducirse estruturas. 

3.1.1.2 Historia xeolóxica 

A historia comeza coa sedimentación no Precámbrico de materiais arxilosos e 

arcósicos, que por posteriores etapas metamórficas dan lugar aos esquistos e 

paraneises. 
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Dado o grado de metamorfismo tanto rexional como de contacto ao que foron 

sometidos, pouco se pode dicir sobre a historia preoroxénica dos materiais que afloran 

na Folla de Padrón. 

Tampouco se puido establecer unha columna estatigráfica debido á gran 

extensión que ocupan as rochas ígneas de orixe anatéxico e á presencia de dúas fases 

principais de deformación, das cales a xeometría, especialmente da primeira fase, é 

moi difícil de determinar. 

A pesar disto e por correlación con outras zonas, onde o metamorfismo é 

menor, pódese supoñer que estas series do Precámbrico e Paleozoico depositáronse 

nun medio de plataforma máis ou menos somero. 

Antes do inicio da Oroxénia Hercínica prodúcese o emprazamento da rocha 

granítica con megacristais que se convertirá aos ortoneises glandurales. 

Respeto ás rochas que afloran no Complexo de Noia, deberon de sufrir un 

metamorfísmo térmico durante o Ordovícico-Silúrico motivado pola intrusión de 

granitos calco-alcalinos e hiperalcalinos. 

A Fase Hercínica, da cal a xeometría non se puido establecer, debeu dar lugar a 

dobramentos tombados verxentes ao Este, sendo posiblemente no final desta fase 

cando se efectuaría o cabalgamento que deu lugar ao emprazamento do Complexo de 

Noia. 

Posteriormente iníciase o proceso de migmatización do cal o seu produto final é 

o granitoide migmatítico, con corpos homoxéneos que se independizan do resto da 

masa. Simultaneamente prodúcese a intrusión das granodioritas precoces. 

Ao tempo ten lugar un metamorfismo rexional de tipo epizonal pertencente á 

facies dos esquistos verdes. 

Durante a segunda fase fórmanse os dobramentos de plano axial subvertical ou 

buzando fortemente ó oeste. 

Ao final do período Hercínico ten lugar a intrusión do granito de Confurco que 

corta as estruturas do Complexo de Noia. 

Finalmente, existe un último período de fracturación durante os movementos 

tardihercínicos, a partir do cal queda xa configurada a estrutura xeolóxica da rexión, xa 

que as pequenas estruturas que aparecen a partir dese momento débense a un 

movemento, durante o Terciario, de fallas a favor dos planos de fractura 

tardihercínicos. 
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3.1.1.3 Xeoloxía económica 

En canto a actividade mineira, a única mina que aparece na Folla é a Mina de 

San Finx (Lousame), para beneficio de wolframita e casiterita. Esta mina foi explotada 

dende a época dos fenicios para a obtención de estaño. No 1914 reactivouse por 

medio dunha compañía inglesa aproveitando wolframio e estaño. 

A mineralización está asociada a unha ganga filoniana de cuarzo e está 

constituída por wolframita, casiterita, indicios de molibdenita, cristais illados de espato 

flúor, pirita e calcopirita. Son un conxunto de tres filóns cunha serie de fracturas 

transversais que os desprazan lateralmente. 

As labores mineiras chegaron a alcanzar 186 m de profundidade, con accesos 

mediante pozo vertical. As leis do mineral rondan o 0,5% de W e S.  

No canto a canteiras, en Valga foron explotados os niveis superiores de 

alteración do granito migmatítico, constituídos por arxilas areosas que consumían 

nunha cerámica próxima. 

Do mesmo xeito poden encontrarse diferentes canteiras para a obtención de 

áridos de construción e formigón en diferentes zonas da Folla. 

3.1.2 Hidroxeoloxía e hidroloxía 

3.1.2.1 Hidroxeoloxía 

As características hidroxeolóxicas da zona están condicionadas pola litoloxía e 

tectónica dos materiais existentes. 

Nas zonas ocupadas polos ríos Ulla e Sar, existe a posibilidade de afloramentos 

de auga para uso doméstico, polo menos de forma estacional, sendo maiores 

dependendo do propio leito dos ríos, o que a súa vez está asociado a unha elevada 

precipitación anual e a unha extensa chaira aluvial con carácter detrítico. 

Nas formacións graníticas a viabilidade de augas profundas é escasa e a 

aparición de augas superficiais débese aos numerosos planos de fracturación e 

esquistosidade que actúan como canalizadores e acumuladores de auga de 

precipitación.  

A explotación “Casalonga” Nº 6996 atópase na área pertencente á Demarcación 

Hidrográfica Galicia-Costa, concretamente no Sistema de Explotación Nº 5 Río Ulla e 

Ría de Arousa (marxe dereita). As características principais desta Conca son que se 

localiza integramente no territorio galego cunha extensión de 13.072 km2 repartidos en 
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tres das catro provincias galegas, un 44,05% do territorio galego. Conta cunha rede 

hidrográfica de 14.700 km.

Atendendo á hidroloxía da zona na que se localiza a explotación, concretamente 

no Concello de Teo, poden citarse dous ríos principais (

• Río Ulla 

Nace no concello de Antas de Ulla, na provincia de Lugo. Os seus 

afluentes principais son o río Arnego e o río Deza, xunto co río Sar máis preto 

da súa desembocadura. O Ulla divide as

para así desembocar na Ría de Arousa.

Pola súa conca é o segundo río máis importante de Galicia despois do 

Miño. 

• Río Sar 

Como se mencionou no apartado anterior o Río Sar é un afluente do río 

Ulla. Nace na parroquia de 

Coruña). Os seus afluentes principais son o Sarela e o Laraño. Finalmente 

desemboca no río Ulla ao paso por Pontecesures.

Imaxe 

Dada a distancia entre a 

mesmos se considera moi improbable.

Máis próximos ó ámbito da explotación atopamos outros cursos de auga de 

menor envergadura, estes cursos son:
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tres das catro provincias galegas, un 44,05% do territorio galego. Conta cunha rede 

hidrográfica de 14.700 km. 

Atendendo á hidroloxía da zona na que se localiza a explotación, concretamente 

Concello de Teo, poden citarse dous ríos principais (Imaxe 1): 

Nace no concello de Antas de Ulla, na provincia de Lugo. Os seus 

afluentes principais son o río Arnego e o río Deza, xunto co río Sar máis preto 

da súa desembocadura. O Ulla divide as provincias de Pontevedra e A Coruña 

para así desembocar na Ría de Arousa. 

Pola súa conca é o segundo río máis importante de Galicia despois do 

Como se mencionou no apartado anterior o Río Sar é un afluente do río 

Ulla. Nace na parroquia de Bando, no Concello de Santiago de Compostela (A 

Coruña). Os seus afluentes principais son o Sarela e o Laraño. Finalmente 

desemboca no río Ulla ao paso por Pontecesures. 

Imaxe 1. Ríos principais da contorna 

Dada a distancia entre a explotación e estes dous ríos, Ulla e Sar, a afección ós 

mesmos se considera moi improbable. 

Máis próximos ó ámbito da explotación atopamos outros cursos de auga de 

menor envergadura, estes cursos son: 
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tres das catro provincias galegas, un 44,05% do territorio galego. Conta cunha rede 

Atendendo á hidroloxía da zona na que se localiza a explotación, concretamente 

Nace no concello de Antas de Ulla, na provincia de Lugo. Os seus 

afluentes principais son o río Arnego e o río Deza, xunto co río Sar máis preto 

provincias de Pontevedra e A Coruña 

Pola súa conca é o segundo río máis importante de Galicia despois do 

Como se mencionou no apartado anterior o Río Sar é un afluente do río 

Bando, no Concello de Santiago de Compostela (A 

Coruña). Os seus afluentes principais son o Sarela e o Laraño. Finalmente 

explotación e estes dous ríos, Ulla e Sar, a afección ós 

Máis próximos ó ámbito da explotación atopamos outros cursos de auga de 



Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996

 
 

 

• Rego de Texexe 

Rego de pequeno tamaño efluente do Rí

circula ó norte da explotación.

• Río Tinto ou de Paradela

Río de pequeno tamaño que remata no río Sar a altura de O Sisto que 

circula ó oeste da explotación.

• Rego de Sestelo 

Rego de pequeno tamaño que continúa como o Rego do Chao

desemboca no Río de Santa Lucía que á súa vez desemboca no Río Ulla preto 

de Pontevea. Este rego circula ó surleste da explotación, a maior distancia que 

os anteriores. 

Imaxe 

3.1.3 Edafoloxía 

Para determinar a edafoloxía presente no entorno da explotación empréganse 

diferentes estudos realizados na zona, como por exemplo os Mapas de Solos de 

Galicia, con escala 1:50.000, ademais da propia observación da zona. Para a 

elaboración dos Mapas de Solos de G

(Base Referencia Mundial do recurso solo 2014). 

Deste xeito pódense identificar os diferentes solos na zona onde se localiza a 

explotación: 

• Antrosoles 

Son solos que foron intensamente modificados por actividade

como por exemplo a adición de materia orgánica ou mineral, carbón vexetal ou 

Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

Rego de pequeno tamaño efluente do Río Tinto ou de Paradela que 

circula ó norte da explotación. 

Río Tinto ou de Paradela 

Río de pequeno tamaño que remata no río Sar a altura de O Sisto que 

circula ó oeste da explotación. 

 

Rego de pequeno tamaño que continúa como o Rego do Chao

desemboca no Río de Santa Lucía que á súa vez desemboca no Río Ulla preto 

de Pontevea. Este rego circula ó surleste da explotación, a maior distancia que 

Imaxe 2. Cursos de auga secundarios  

terminar a edafoloxía presente no entorno da explotación empréganse 

diferentes estudos realizados na zona, como por exemplo os Mapas de Solos de 

Galicia, con escala 1:50.000, ademais da propia observación da zona. Para a 

elaboración dos Mapas de Solos de Galicia emprégase a clasificación da WRB 2014 

(Base Referencia Mundial do recurso solo 2014).  

Deste xeito pódense identificar os diferentes solos na zona onde se localiza a 

Son solos que foron intensamente modificados por actividade

como por exemplo a adición de materia orgánica ou mineral, carbón vexetal ou 

 

18 

o Tinto ou de Paradela que 

Río de pequeno tamaño que remata no río Sar a altura de O Sisto que 

Rego de pequeno tamaño que continúa como o Rego do Chao, o cal 

desemboca no Río de Santa Lucía que á súa vez desemboca no Río Ulla preto 

de Pontevea. Este rego circula ó surleste da explotación, a maior distancia que 

terminar a edafoloxía presente no entorno da explotación empréganse 

diferentes estudos realizados na zona, como por exemplo os Mapas de Solos de 

Galicia, con escala 1:50.000, ademais da propia observación da zona. Para a 

alicia emprégase a clasificación da WRB 2014 

Deste xeito pódense identificar os diferentes solos na zona onde se localiza a 

Son solos que foron intensamente modificados por actividades humanas, 

como por exemplo a adición de materia orgánica ou mineral, carbón vexetal ou 
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residuos domésticos, rego e labranza e neste caso pola propia actividade 

mineira desenvolvida na explotación. Estes solos só se encontran no interior da 

propia explotación, e concretamente nas zonas nas que se realizaron 

movementos de terras e extracción do propio recurso. 

Segundo o Mapa de Solos de Galicia (

Regosoles espoli-antrópicos

• Umbrisoles 

Son solos cunha importante acumulación 

superficial mineral e unha baixa saturación de bases nalgún lugar dentro do 

primeiro metro (na maioría dos casos na parte superficial do solo mineral). 

Os Umbrisoles son solos cunha parte superficial escura, procedentes de 

material meteorizado de rocha silícea ou de rocha básica fortemente lixiviada. 

Soen encontrarse en climas húmidos con pouca ou ningunha escaseza de 

humidade, principalmente en áreas temperadas ou frías. O perfil consta dun 

horizonte superficial úmbrico marrón 

casos sobre un horizonte cámbrico subsuperficial con baixa saturación de 

bases. 

Segundo o Mapa de Solos de Galicia (

diferentes Umbrisoles como: 

húmicos, Umbrisoles hápticos e húmicos

 

 

 

Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

residuos domésticos, rego e labranza e neste caso pola propia actividade 

mineira desenvolvida na explotación. Estes solos só se encontran no interior da 

ión, e concretamente nas zonas nas que se realizaron 

movementos de terras e extracción do propio recurso.  

Segundo o Mapa de Solos de Galicia (Imaxe 3) poden identificarse como 

antrópicos. 

Son solos cunha importante acumulación de materia orgánica no solo 

superficial mineral e unha baixa saturación de bases nalgún lugar dentro do 

primeiro metro (na maioría dos casos na parte superficial do solo mineral). 

Os Umbrisoles son solos cunha parte superficial escura, procedentes de 

rial meteorizado de rocha silícea ou de rocha básica fortemente lixiviada. 

Soen encontrarse en climas húmidos con pouca ou ningunha escaseza de 

humidade, principalmente en áreas temperadas ou frías. O perfil consta dun 

horizonte superficial úmbrico marrón escuro (poucas veces móllico), en algúns 

casos sobre un horizonte cámbrico subsuperficial con baixa saturación de 

Segundo o Mapa de Solos de Galicia (Imaxe 3) poden identificarse 

diferentes Umbrisoles como: Umbrisoles eplépticos, Umbrisoles endolé
Umbrisoles hápticos e húmicos e Umbrisoles ántricos, entre outros.

Imaxe 3. Detalle mapa de solos de Galicia 
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residuos domésticos, rego e labranza e neste caso pola propia actividade 

mineira desenvolvida na explotación. Estes solos só se encontran no interior da 

ión, e concretamente nas zonas nas que se realizaron 

) poden identificarse como 

de materia orgánica no solo 

superficial mineral e unha baixa saturación de bases nalgún lugar dentro do 

primeiro metro (na maioría dos casos na parte superficial do solo mineral).  

Os Umbrisoles son solos cunha parte superficial escura, procedentes de 

rial meteorizado de rocha silícea ou de rocha básica fortemente lixiviada. 

Soen encontrarse en climas húmidos con pouca ou ningunha escaseza de 

humidade, principalmente en áreas temperadas ou frías. O perfil consta dun 

escuro (poucas veces móllico), en algúns 

casos sobre un horizonte cámbrico subsuperficial con baixa saturación de 

) poden identificarse 

Umbrisoles endolépticos e 
, entre outros. 
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3.1.4 Climatoloxía 

O clima na localización da explotación pode clasificarse dentro dos 

macrobioclimas Temperado e Submediterráneo, e dos bioclimas Subhiperoceánico, 

Semihiperoceánico e Euoceánico segundo os parámetros bioclimáticos (Rodríguez 
Guitian e Ramil Rego, 2007). 

3.1.4.1 Datos de precipitacións e temperaturas 

Para a determinación das precipitacións e temperaturas na explotación 

tomaranse os datos das dúas estacións meteorolóxicas máis próximas: Costa (Rois) e 

Santiago-EOAS (Santiago de Compostela) situadas ambas a aproximadamente 8 km da 

explotación, coas seguintes posicións (Táboa 1): 

 

Táboa 1. Estacións meteorolóxicas 

Nas seguintes táboas (Táboa 2 e Táboa 3) móstrase un resumo dos datos 

históricos das estacións meteorolóxicas dende o ano que comezaron a funcionar 

proporcionados pola Xunta de Galicia mediante a plataforma MeteoGalicia. 

Táboa 2. Datos históricos da estación meteorolóxica Costa (Rois) 

 

 

 

LONXITUDE LATITUDE X Y

Costa (Rois) 8º 42' 37,51" 42º 47' 41,28" 523.681,61 4.738.068,75 163

Santiago - EOAS 

(Santiago de 

Compostela)

8º 33' 33,98" 42º 52' 33,60" 535.858,08 4.747.009,89 255

UTM ETRS89 Huso 29 ALTITUDE 

(m)

ESTACIÓN 

METEOROLÓXICA

XEOGRÁFICAS ETRS89 

Ano Temperatura (⁰C) Precipitacións (L/m
2
)

Precipitación diaria 

máx. (L/m
2
)

Humidade media das 

máximas (%)

Humidade media das 

mínimas (%)

2011 11.2 112 23 - -

2012 13.7 108 66 92 55

2013 13.6 176 116 95 62

2014 13.9 188 62 97 65

2015 14.0 103 50 97 63

2016 13.9 148 65 98 63

2017 14.2 111 126 97 61

PROMEDIO 13.5 135.1 126 96.1 61.4

Costa (Rois)
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Táboa 3. Datos históricos da estación meteorolóxica Santiago - EOAS  

Observando os datos obtidos pode chegarse ás seguintes conclusións: 

- A temperatura media da zona sitúase entorno ós 13,5 ⁰C sendo os meses máis 

cálidos xullo e agosto, cunha temperatura media sobre os 19 ⁰C, e os máis fríos 

decembro, xaneiro e febrero, cunha temperatura media que ronda os 8 ⁰C. 

- Con respecto ás precipitacións medias anuais obtéñense valores de entre 80 a 

175 l/m2 sendo a pluviosidade máis elevada nos meses do inicio do ano. Cabe 

destacar que en todos os meses do ano se producen precipitacións en maior ou 

menor cantidade. 

- A precipitación máxima diaria é un parámetro a ter en conta debido a que pode 

causar problemas de tipo ambiental, entre outros, en certos momentos de gran 

precipitación. Nos datos medidos obsérvase un valor máximo de precipitación 

diaria de 126 l/m2.  

- Nos parámetros de humidade media das máximas e humidade media das 

mínimas obtense valores na zona de máis do 96% e máis do 61% 

respectivamente. Sendo unha zona que pode considerarse húmida. 

3.1.4.2 Ventos 

Con respecto ó vento existente na zona da explotación tamén se empregan os 

datos proporcionados pola Xunta mediante a plataforma de MeteoGalicia das estacións 

meteorolóxicas máis próximas igual que no apartado anterior: Estación Costa (Rois) e 

estación Santiago – EOAS (Santiago de Compostela). 

Considéranse importantes tres parámetros do vento: 

 

 

Ano Temperatura (⁰C) Precipitacións (L/m2)
Precipitación diaria 

máx. (L/m
2
)

Humidade media das 

máximas (%)

Humidade media das 

mínimas (%)

2006 13.9 137 65 94 57

2007 13.2 73 40 93 55

2008 12.9 97 40 95 60

2009 13.3 132 76 95 59

2010 13.1 128 67 96 60

2011 13.8 87 52 96 59

2012 13.0 109 65 97 61

2013 13.2 175 107 96 62

2014 13.7 166 58 96 64

2015 13.7 98 51 95 61

2016 13.6 134 72 94 59

2017 13.9 94 97 93 56

PROMEDIO 13.4 119.3 107 94.8 59.4

Santiago - EOAS (Santiago de Compostela)
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• Dirección do vento predominante

O coñecemento da dirección do vento permite de

van producir determinados problemas ambientais que se intensifiquen con este 

fenómeno, por exemplo o po ou os ruídos.

En canto á dirección do vento aprécianse diferencias nos datos de 

ambas estacións (Gráfico 1 
ten múltiples direccións, destacando a sur, a norte e a o

estación de Santiago 

so ten dúas direccións predominantes: a norte

Gráfico 

Gráfico 

• Velocidade do vento

O coñecemento da velocidade do vento permite determinar a velocidade 

coa que se desprazarán determ

po. 

En canto á velocidade do vento (

tense un valor medio nos últimos anos de 1,18 m/s (4,2 km/h), mentres que na 

estación de Santiago 
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Dirección do vento predominante 

O coñecemento da dirección do vento permite determinar cara onde se 

van producir determinados problemas ambientais que se intensifiquen con este 

fenómeno, por exemplo o po ou os ruídos. 

En canto á dirección do vento aprécianse diferencias nos datos de 

Gráfico 1 e Gráfico 2). Na estación de Costa (Rois) o vento 

iples direccións, destacando a sur, a norte e a oeste. Mentres que na 

estación de Santiago – EOAS (Santiago de Compostela) o vento historicamente 

as direccións predominantes: a norte-leste e a sur-oeste. 

co 1. Direccións do vento Costa (Rois) 

Gráfico 2. Direccións do vento Santiago - EOAS 

Velocidade do vento 

O coñecemento da velocidade do vento permite determinar a velocidade 

coa que se desprazarán determinados problemas ambientais como por exemplo o 

En canto á velocidade do vento (Táboa 4) na estación de Costa (Rois) 

tense un valor medio nos últimos anos de 1,18 m/s (4,2 km/h), mentres que na 

estación de Santiago – EOAS o valor medio dos últimos anos é o dobre, uns 2,82 
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terminar cara onde se 

van producir determinados problemas ambientais que se intensifiquen con este 

En canto á dirección do vento aprécianse diferencias nos datos de 

ión de Costa (Rois) o vento 

este. Mentres que na 

EOAS (Santiago de Compostela) o vento historicamente 

este.  

O coñecemento da velocidade do vento permite determinar a velocidade 

inados problemas ambientais como por exemplo o 

4) na estación de Costa (Rois) 

tense un valor medio nos últimos anos de 1,18 m/s (4,2 km/h), mentres que na 

é o dobre, uns 2,82 
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m/s (10,1 km/h). Isto permite obter un rango de velocidades que se terán na 

explotación. 

 

Táboa 4. Velocidade media do vento 

• Refacho máximo 

O coñecemento dos refachos máximos que se producen permite 

determinar posibles episodios de problemas ambientais, ou outro tipo de 

problemas causados por estes, como por exemplo: derrube de árbores ou 

danos noutro tipo de vexetación empregada para a restauración. 

En canto ós valores nos últimos anos dos refachos máximos (Táboa 5) 

na estación de Costa (Rois) tívose un valor máximo de 25,5 m/s (91,8 km/h), 

mentres que na estación de Santiago – OEAS o valor máximo foi de 33,3 m/s 

(120 km/h). Isto permite obter un rango de refachos máximos que se poden 

encontrar na explotación, sendo un rango de velocidade considerable que 

podería chegar a causar algún tipo de problema. 

Ano Costa (Rois) Santiago - EOAS

2005 - 3.58

2006 - 3.55

2007 - 3.48

2008 - 2.87

2009 - 2.90

2010 - 2.82

2011 - 2.65

2012 1.43 2.65

2013 1.31 2.79

2014 1.10 2.60

2015 1.07 2.44

2016 1.00 2.23

2017 1.15 2.13

Promedio 1.18 2.82

Velocidade Media (m/s)
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Táboa 

3.1.5 Vexetación 

A Xerarquía bioxeográfica imperante en Galicia, vese contida pola rexión 

eurosiberiana, a subrexión Atlántica

finalmente, polo sector Galaico

se sitúa a explotación Casalonga, atópase no sector 2b, chamado Subsector Rías 

Baixas. 

Imaxe 4.Unidades fitoxeográficas de Galicia (subsectores). Manuel A. Rodriguez 

Máximo

Promedio
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Táboa 5. Valores de refacho máximo de vento 

A Xerarquía bioxeográfica imperante en Galicia, vese contida pola rexión 

ana, a subrexión Atlántica-Europea, a subprovincia Cántabro

finalmente, polo sector Galaico-Portugués. Como se observa na Imaxe 4
se sitúa a explotación Casalonga, atópase no sector 2b, chamado Subsector Rías 

.Unidades fitoxeográficas de Galicia (subsectores). Manuel A. Rodriguez 
Gutián e Pablo Ramil (2008) 

Ano Costa (Rois) Santiago - EOAS

2005 - 27.30

2006 - 29.40

2007 - 27.60

2008 - 28.90

2009 - 31.90

2010 - 25.40

2011 - 22.70

2012 25.50 25.00

2013 21.10 33.30

2014 23.10 29.10

2015 16.90 23.30

2016 16.90 23.50

2017 19.90 28.20

Máximo 25.50 33.30

Promedio 20.57 27.35

Refacho máximo (m/s)
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A Xerarquía bioxeográfica imperante en Galicia, vese contida pola rexión 

Europea, a subprovincia Cántabro-Atlántica e 

Imaxe 4 a zona onde 

se sitúa a explotación Casalonga, atópase no sector 2b, chamado Subsector Rías 

.Unidades fitoxeográficas de Galicia (subsectores). Manuel A. Rodriguez 
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No devandito subsector fitoxeográfico, con frecuencia, as áreas non 

aproveitadas agrícolamente presentan solos pouco profundos e areosos sobre os que 

crecen principalmente masas bosqueadas procedentes de repoboación (bosques de 

piñeiros de piñeiro marítimo, de Monterrei e eucaliptos) e matorrais de diverso tipo, 

principalmente “toxeiras” de Ulex europaeus, xesteiras e uceiras, sendo moi escasas as 

representacións de vexetación bosqueado autóctono. 

A vexetación que se pode encontrar no entorno da explotación pode clasificarse 

en tres diferentes grupos que conviven entre eles: 

• Zonas de cultivos e prados 

Pequenas áreas para a plantación de diferentes cultivos (millo, patacas, 

etc.) e de prado para alimentación de animais, que na maioría dos casos son de 

propiedade privada. 

• Zonas arboradas 

Áreas con plantación de diferentes árbores das que se poden destacar o 

Eucalipto (Eucalyptus globulus) xunto co Pino Marítimo (Pinus Pinaster) e outras 

árbores frondosas como o Roble Cerqueiro (Quercus peduculata). 

• Zonas de mato e mato con arbóreas 

Espazos nos que se pode encontrar vexetación de mato baixo como os 

toxos e silvas, convivindo con outra maleza como os fentos. Non é raro 

encontrar especies arbóreas mesturadas con este tipo de mato. 

3.1.6 Fauna 

Pódese catalogar a composición da fauna existente na zona de explotación 

como a tipicamente galega, e aínda que cada especie ten un hábitat específico este 

non representa un nicho cerrado, polo que é posible e normal a observación de 

especies, sobre todo nas aves, noutros lugares que non correspondan ó seu propio 

hábitat. 
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As especies que se poden atopar nas proximidades da zona son as que se 

indican nas seguintes táboas: 

Táboa 6. Aves 

 

 

 

 

Nome científico Nome científico

Falco subbuteo Regulus ignicapillus

Buteo buteo Saxicola torquata

Columba  palumbus Erithacus rubecula

Streptopelia turtur Turdus merula

Cuculus canorus Parus cristatus

Tyto alba Parus ater

Asio otus Parus caeruleus

Strix aluco Parus major

Apus apus Corvus corone

Upupa epops Corvus corax

Picus viridis Certhia brachydactyla

Dendrocopos major Emberiza calandra

Hirundo rustica Emberiza cia

Delichon urbica Fringilla coelebs

Motacilla alba Acanthis cannabina

Troglodytes troglodytes Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla Pica pica

Nome común

Aves

Reyezuelo listado

Estornino negro

Escribano montesino

Pinzón vulgar

Pardillo

Urraca

Herrerillo común

Carbonero común

Corneja negra

Cuervo

Agateador común

Triguero

Lavandera blanca común

Chochín

Curruca capirotada

Tarabilla común

Petirrojo

Mirlo común

Herrerillo capuchino

Carbonero garrapinos

Pico picapinos

Golondrina común

Avión común

Lechuza común

Búho chico

Cárabo común

Vencejo común

Abubilla

Pito real

Nome común

Alcotán

Ratonero común

Paloma torcaz

Tórtola común

Cuco

Nome científico

Anguis fragilis

Lacerta lepida

Lacerta schreiberi

Vipera seoanei

Natrix natrix

Lagarto verdinegro

Víbora de Seoane

Culebra de collar

Nome común

Réptiles

Lución

Lagarto ocelado

Nome científico

Talpa occidentalis

Galemys pyrenaicus

Crocidura suaveloens

Pipistrellus pipistrellus

Oryctolagus cuniculus

Lepus capensis

Sciurus vulgaris

Rattus norvegicus

Apodemus sylvaticus

Mus musculus

Vulpes vulpes

Mustela putorius

Sus scrofa Jabalí

Erizo europeo

Rata común

Ratón de campo

Ratón casero

Zorro

Turón común

Ardilla común

Topo ibérico

Musaraña campesina

Murciélago común

Conejo

Liebre

Mamíferos

Nome común

Táboa 8. Mamíferos 

Táboa 7. Réptiles 
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Debido á proximidade da Ria de Arousa poden chegar a verse especies mariñas 

tales como a Gaivota Reidora (Larus ridibundus) e a Gaivota Argentea (Larus 

argentae), as cales se desprazan na procura de zonas húmidas no interior. 

3.1.7 Paisaxe 

O concello de Teo localízase na Grande Área Paisaxística (GAP) Galicia Central a 

cal ocupa unha extensa superficie de máis de 515.000 ha, o que representa o 17% da 

superficie continental de Galicia. Esta ampla área paisaxística, que se inscribe na 

chamada penechaira galega, sitúase entre as provincias da Coruña e Pontevedra, 

abranguendo algúns sectores das provincias de Lugo e Ourense. 

Localízase nunha área de pendentes suaves que descenden de xeito progresivo 

dende o norte; dende as superficies de achairamento de norte e oeste (Pena Agrela 

con 410 m, Alto de Montouto con 339 m e monte da Pulga con 373 m) até o val do 

Ulla, a menos de 100 m sobre o nivel do mar. 

A estrutura do terreo teense é alombada debido ás traxectorias dos ríos que 

cruzan o termo: Santa Lucía, Tella, Rego do Chao (afluentes do Ulla) e o río Tinto 

(afluente do Sar). O río Ulla discorre polo terreo en dirección leste-oeste e amosa un 

encaixamento máis marcado no linde occidental do concello mentres no lugar en que 

recibe o Santa Lucía ábrese unha ampla chaira aluvial. 

Nesta extensa superficie inclúese unha heteroxénea variedade de situacións, 

tendo así, grandes vales sublitorais das cuncas do Tambre e do Ulla e parte do val 

interior do río Miño, así como áreas montañosas da Dorsal Galega. 

Na paisaxe de Galicia Central atópase unha dualidade entre os vales e as 

serras. Estas características configuran un tipo de paisaxe dominado pola suavidade 

das formas, con texturas vinculadas ó sector agrogandeiro e unhas condicións 

climáticas intermedias para o nivel de Galicia. 

3.2 DEFINICIÓN DO MEDIO SOCIO-ECONÓMICO DA ZONA 

3.2.1 Aproveitamentos preexistentes 

O estudo de aproveitamentos mineiros preexistentes na zona da explotación 

Casalonga, obtívose a partir dos datos do Censo Catastral Mineiro de Galicia, do que se 

extrae unha relación das explotacións mineiras vixentes na actualidade. Para destacar 

estes aproveitamentos tívose en conta un radio de aproximadamente 15 km dende a 

explotación. 
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• Dereitos mineiros da Sección A 

Non se atopa ningún dereito da Sección A nas zonas próximas á 

explotación Casalonga. 

• Dereitos mineiros da Sección B 

Aproveitamento de augas minerais: 

Táboa 9. Aproveitamento de augas minerais 

 

Imaxe 5. Dereitos mineiros da Sección B 

• Dereitos mineiros da Sección C 

Produtos de canteira: 

Táboa 10. Produtos de canteira 

 

 

 

 

 

 

Nome Nº Rexistro Outorgado Superficie Titular

Nuestra Señora de Los 

Ángeles
AC/B/01004 09/12/1997 1889.15 ha Balneario do Tremo S.L.

Nome Nº Rexistro Estado Superficie Titular

Moremi AC/C/071146 Solicitado 6 CM Camilo Carballal S.L.

Marrozos AC/C/07097 Solicitado 10 CM
Fomento de Áridos y 

Obras S.L. 
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Minerais non metálicos: 

Táboa 11. Minerais no metálicos 

Minerais metálicos: 

Táboa 12. Minerais metálicos 

 

Nome Nº Rexistro Estado Superficie Titular

Serrabal AC/C/06073 Otorgado 805.7 ha
Rocas, arcil las y 

minerales S.A.

Serrabal 2ª AC/C/07056 Solicitado 2 CM
Rocas, arcil las y 

minerales S.A.

Nome Nº Rexistro Estado Superficie Titular

Boqueixón AC/C/07168 Solicitado 275 CM Río Narcea Nickel S.A.

Gamás Oeste AC/C/07169 Solicitado 3 CM Río Narcea Nickel S.A.

Gamás AC/C/07144 Solicitado 2 CM
Explotaciones Gallegas 

de Cobre S.L.

Fornás AC/C/07116 Solicitado 12 CM
Minas Metálicas del 

Noroeste S.L.
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Imaxe 6. Dereitos mineiros da Sección C (1) 

Imaxe 7. Dereitos mineiros da Sección C (2) 

• Dereitos mineiros da Sección D 

Non se atopa ningún dereito da Sección D nas zonas próximas á 

explotación Casalonga. 
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3.2.2 Situación xeográfica 

A explotación “Casalonga” Nº 6996 sitúase no Concello de Teo pertencente á 

provincia da Coruña, na Comunidade Autónoma de Galicia. Encóntrase na zona 

limítrofe entre os concellos de Teo, Ames, Brión, Rois e Padrón.  

Respecto á localización no Mapa Topográfico Nacional de escala 1:25.000, a 

explotación atópase na Folla Nº 120-II denominada Extramundi de Abaixo. A ubicación 

dentro desta Folla pode observarse no Plano Nº 1. Situación, a escala 1: 25.000. 

Máis concretamente a explotación atópase na parroquia de Calo, pertencente ó 

termo municipal de Teo, na provincia da Coruña, sendo os núcleos poboacionais máis 

próximos: O Vilar de Riba (350 m), Casalonga (500 m), Cornide (400 m), Texexe (600 

m) e Rúa de Francos (580 m). 

A parroquia de Calo ten como límites administrativos:  

- Norte: o concello de Ames 

- Sur: as parroquias de Lampai e Luou (Teo) 

- Este: as parroquias de Recesende e Cacheiras (Teo) 

- Oeste: os concellos de Brión, Rois e Padrón 

A explotación localízase a uns 10 km de Santiago de Compostela, capital de 

Galicia, preto doutras poboacións de tamaño considerable como Padrón (13 km) e 

Bertamiráns (8 km). 

Imaxe 8. Localización da explotación Casalonga 
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A distancia das cidades de maior relevancia de Galicia é a seguinte: 

• Santiago a 10 km 

• A Coruña a 89 km 

• Lugo a 115 km 

• Ourense a 106 km 

• Pontevedra  a 53 km 

• Vigo a 78 km 

Respecto ós accesos, pódense definir dous principais: 

• Dende a N-550 no paso pola Travesía de Casalonga onde se accede á DP-0205, 

despois de circular 1,6 km por esta, xa se atopa o desvío á propia explotación. 

• Dende a AP-9 (Autopista do Atlántico) tomarase a saída 75 cara a AG-56, na 

que se accederá á AC-522 mediante a saída 3. A AC-522 remata na N-550 na 

que se seguirán as indicacións do punto anterior: no paso pola Travesía de 

Casalonga accédese á DP-0205, despois de circular 1,6 km por esta, xa se 

atopa o desvío á propia explotación. 

3.2.3 Usos do solo 

Os diferentes usos do solo onde se localiza a zona de explotación Casalonga 

pódense organizar de xeito espacial partindo dende os vales dos ríos ata o alto dos 

montes.  

Polo tanto, o uso residencial ocupa a marxe dos ríos ou o interior dos espazos 

cultivados (sempre preto dos ríos). Os usos agropecuario e forestal son característicos 

do territorio, sendo o forestal o que tende a presentarse nas cotas máis altas do terreo 

e nas zonas máis inaccesibles, mentres que o agropecuario ocupa as zonas con menor 

pendente e tamén próximas as canles fluviais ou zonas de enchoupamento. O uso 

industrial está implantado sen planificación previa e de xeito espontáneo. 

Segundo a información xeográfica de Galicia publicada pola Xunta, e 

representada no Plano Nº 4. Usos do solo, a zona da explotación está situada sobre 

un solo catalogado como zona de extracción ou vertido e zona de mato e especies 
arbóreas, correspondéndose o sector surleste con zona de eucalipto e coníferas.  

Con respecto ás clases e categorías do solo no concello de Teo, segundo o Plan 

Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitivamente por Orde do Conselleiro de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras con data 4 de xuño de 2010, se teñen os 

seguintes usos, clasificados en base á superficie total ocupada, como pode apreciarse 

nas seguintes táboas e gráficas: 
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Táboa 13. Clases de solo Concello de Teo 

Como se pode observar o concello de Teo ten unha superficie total de 7.965 ha, 

das cales a maior parte están calificadas como solo Rústico. 

 

Táboa 14. Categorías de solo Concello de Teo 

  

Clase Superficie (ha) % Total

Urbano 372,49 4,7%

Urbanizable 336,19 4,2%

Núcleo Rural 939,67 11,8%

Rústico 6.317,09 79,3%

TOTAL 7.965,45 100,0%

Clase Categoría Superficie (ha) % Total

Consolidado 345,87 4,3%

Non Consolidado 26,62 0,3%

Delimitado 203,24 2,6%

Non delimitado 132,95 1,7%

De orixe 329,71 4,1%

Expansión 609,96 7,7%

Protección de Espazos naturais 534,23 6,7%

Protección das augas 990,66 12,4%

Protección Patrimonial 18,53 0,2%

Protección forestal 3.492,23 43,8%

Protección agropecuaria 896,39 11,3%

Protección de infraestruturas 348,49 4,4%

Prtección ordinaria 36,57 0,5%

7.965,45 100,0%TOTAL CONCELLO DE TEO

Urbano

Urbanizable

Rural

Rústico
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En canto ás categorías do solo destaca que no Concello de Teo a de maior 

relevancia cunha gran diferenza é a de solo de Protección forestal, seguida pola de 

Protección de augas e a de Protección agropecuaria.

Gráfico 

Segundo se pode apreciar no 

presente Plan de restauración se atopa sobre solo clasificado como rústico de 

protección ordinaria (R-1), rústico de protección forestal (R

das augas (R-5) no sector nordeste. 

De acordo co indicado no Artigo 35. k) da 

suelo de Galicia, ó estar a nosa actividade dentro do ámbito da lexislación mineira, o 

uso é admisible en calquera dos tipos de solo p

3.2.4 Demografía 

O Concello de Teo conta con 18.500 habitantes de dereito (

unha densidade poboacional

Está formado por 13 parroquias, das cales tres delas concentran o 69% da súa 

poboación (Cacheiras, Calo e Oza) e son as que manifestan o maior crecemento 

municipal. Mentres tanto o resto de parroquias teñen un menor crecemento debido ó 

éxodo do rural e ó envellecemento 

Para realizar o estudo demográfico dos concellos do entorno da explotación 

empregáronse datos do INE (Instituto Nacional de Estatística) dende o ano 1998 ata o 

2017. 

Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

En canto ás categorías do solo destaca que no Concello de Teo a de maior 

relevancia cunha gran diferenza é a de solo de Protección forestal, seguida pola de 

Protección de augas e a de Protección agropecuaria. 

Gráfico 3. Categorías de solo Concello de Teo 

Segundo se pode apreciar no Plano Nº 5. Urbanístico a zona afectada polo 

presente Plan de restauración se atopa sobre solo clasificado como rústico de 

1), rústico de protección forestal (R-3) e rústico de pr

5) no sector nordeste.  

De acordo co indicado no Artigo 35. k) da Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
ó estar a nosa actividade dentro do ámbito da lexislación mineira, o 

uso é admisible en calquera dos tipos de solo presentes.  

O Concello de Teo conta con 18.500 habitantes de dereito (

densidade poboacional  de 232 hab/km², nun termo municipal de 79,65

or 13 parroquias, das cales tres delas concentran o 69% da súa 

poboación (Cacheiras, Calo e Oza) e son as que manifestan o maior crecemento 

municipal. Mentres tanto o resto de parroquias teñen un menor crecemento debido ó 

éxodo do rural e ó envellecemento da poboación. 

Para realizar o estudo demográfico dos concellos do entorno da explotación 

empregáronse datos do INE (Instituto Nacional de Estatística) dende o ano 1998 ata o 
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En canto ás categorías do solo destaca que no Concello de Teo a de maior 

relevancia cunha gran diferenza é a de solo de Protección forestal, seguida pola de 

a zona afectada polo 

presente Plan de restauración se atopa sobre solo clasificado como rústico de 

3) e rústico de protección 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
ó estar a nosa actividade dentro do ámbito da lexislación mineira, o 

O Concello de Teo conta con 18.500 habitantes de dereito (INE 2017), e 

hab/km², nun termo municipal de 79,65 km². 

or 13 parroquias, das cales tres delas concentran o 69% da súa 

poboación (Cacheiras, Calo e Oza) e son as que manifestan o maior crecemento 

municipal. Mentres tanto o resto de parroquias teñen un menor crecemento debido ó 

Para realizar o estudo demográfico dos concellos do entorno da explotación 

empregáronse datos do INE (Instituto Nacional de Estatística) dende o ano 1998 ata o 
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O Gráfico 4 representa unha comparación da poboación dos concellos máis 

próximos á explotación: Teo, Ames, Brión, Rois e Padrón. Destacan por encima dos 

demais os concellos de Ames e Teo con maior número de habitantes, 30.835 e 18.478, 

respectivamente. Isto débese seguramente á súa maior proximidade coa cidade de 

Santiago de Compostela en comparación cos demais.

Gráfico 4. Evolución da

Nos seguintes gráficos represéntase a evolución da poboación nos diferentes 

concellos do estudo. Pódese diferenciar perfectam

aumentado o seu número de habitantes e outros nos que se reduciu.

O número de habitantes incrementouse con gran intensidade en Ames (

5), nun 54%, debido á gran proximidade con Santiago de Compostela, incluíndose na 

área de recepción poboacional desta, fundamentalmente na zona de O Milladoiro. O 

mesmo ocorre co concello de Teo (

aumentando un 24%, debido probablemente a unha maior distancia ata Santiago de 

Compostela. Seguindo a liña tamén aumenta a poboación en Brión (

xeito máis discreto que os anteriores, nun 18%, encontrándose á súa vez máis lonxe 

da capital de Galicia. 
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representa unha comparación da poboación dos concellos máis 

ximos á explotación: Teo, Ames, Brión, Rois e Padrón. Destacan por encima dos 

demais os concellos de Ames e Teo con maior número de habitantes, 30.835 e 18.478, 

respectivamente. Isto débese seguramente á súa maior proximidade coa cidade de 

ostela en comparación cos demais. 

. Evolución da poboación nos concellos próximos á explotación

Nos seguintes gráficos represéntase a evolución da poboación nos diferentes 

concellos do estudo. Pódese diferenciar perfectamente os concellos que viron 

aumentado o seu número de habitantes e outros nos que se reduciu. 

O número de habitantes incrementouse con gran intensidade en Ames (

), nun 54%, debido á gran proximidade con Santiago de Compostela, incluíndose na 

de recepción poboacional desta, fundamentalmente na zona de O Milladoiro. O 

mesmo ocorre co concello de Teo (Gráfico 6) aínda que con menor intensidade, 

aumentando un 24%, debido probablemente a unha maior distancia ata Santiago de 

iña tamén aumenta a poboación en Brión (Gráfico 7
xeito máis discreto que os anteriores, nun 18%, encontrándose á súa vez máis lonxe 
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representa unha comparación da poboación dos concellos máis 

ximos á explotación: Teo, Ames, Brión, Rois e Padrón. Destacan por encima dos 

demais os concellos de Ames e Teo con maior número de habitantes, 30.835 e 18.478, 

respectivamente. Isto débese seguramente á súa maior proximidade coa cidade de 

s á explotación 

Nos seguintes gráficos represéntase a evolución da poboación nos diferentes 

ente os concellos que viron 

O número de habitantes incrementouse con gran intensidade en Ames (Gráfico 
), nun 54%, debido á gran proximidade con Santiago de Compostela, incluíndose na 

de recepción poboacional desta, fundamentalmente na zona de O Milladoiro. O 

) aínda que con menor intensidade, 

aumentando un 24%, debido probablemente a unha maior distancia ata Santiago de 

Gráfico 7) pero de 

xeito máis discreto que os anteriores, nun 18%, encontrándose á súa vez máis lonxe 
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Gráfico 5. Evolución da poboación en Ames 

Gráfico 6. Evolución da poboación en Teo 

Gráfico 7. Evolución da poboación en Brión 
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Gráfico 

Gráfico 

No Gráfico 10 represéntase a situación demográfica do concello de Teo (no cal 

se localiza a explotación) no ano 2017. Pódese apreciar que a poboación de Teo se 

encadraría maioritariamente nun rango de 35 e 59 anos. O que indica que a maioría 

dos seus habitantes están en idades adecuadas para desempeñar un posto de traballo

e para a formación de familias estables próximas a unha cidade de tamaño importante 

como Santiago de Compostela.
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Gráfico 8. Evolución da poboación en Rois 

Gráfico 9. Evolución da poboación en Padrón 

represéntase a situación demográfica do concello de Teo (no cal 

se localiza a explotación) no ano 2017. Pódese apreciar que a poboación de Teo se 

encadraría maioritariamente nun rango de 35 e 59 anos. O que indica que a maioría 

itantes están en idades adecuadas para desempeñar un posto de traballo

formación de familias estables próximas a unha cidade de tamaño importante 

como Santiago de Compostela. 
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represéntase a situación demográfica do concello de Teo (no cal 

se localiza a explotación) no ano 2017. Pódese apreciar que a poboación de Teo se 

encadraría maioritariamente nun rango de 35 e 59 anos. O que indica que a maioría 

itantes están en idades adecuadas para desempeñar un posto de traballo, 

formación de familias estables próximas a unha cidade de tamaño importante 
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Gráfico 10. Situación demográfica do Co

3.2.5 Emprego 

A actividade económica do Concello de Teo é propia dun municipio periurbano, 

onde o sector servizos ocupa máis do 50% da poboación activa, seguido polo sector 

industrial. Debido a considerarse como un núcleo dormitorio da cidade de S

Compostela, a maioría da poboación desprázase a esta para traballar.

Gráfico 11. Distribución da poboación ocupada no Concello de Teo

En termos de paro rexistrado, realízase un estudo da evolución deste dende o 

ano 2006 ata os datos obtidos en xaneiro de 2018, como se amosa na 
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ncello de Teo 

A actividade económica do Concello de Teo é propia dun municipio periurbano, 

onde o sector servizos ocupa máis do 50% da poboación activa, seguido polo sector 

industrial. Debido a considerarse como un núcleo dormitorio da cidade de Santiago de 
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Táboa 15. Evolución do paro rexistrado no Concello de Teo

No Gráfico 12 pode observarse unha taxa inicial algo superior ó 10% no ano 

2006, alcanzando o punto má

comeza a descender ata a actualidade con valores que están preto ó 13%. 

Esta tendencia coincide coa propia do 

claramente os anos de maior intensidade da crise económi
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. Evolución do paro rexistrado no Concello de Teo

pode observarse unha taxa inicial algo superior ó 10% no ano 

2006, alcanzando o punto máis elevado no 2013, entorno a un 20%. A partir deste ano 

comeza a descender ata a actualidade con valores que están preto ó 13%. 

Esta tendencia coincide coa propia do estado español, diferenciándose 

claramente os anos de maior intensidade da crise económica. 

Gráfico 12. Evolución do paro en Teo 

Taxa paro Nº Parados Poboación

12,70% 1.097 18.478

11,84% 1.023 18.478

13,72% 1.182 18.510

15,97% 1.370 18.505

17,51% 1.476 18.254

19,92% 1.640 17.942

19,08% 1.655 18.454

17,02% 1.480 18.266

15,04% 1.294 17.940

14,43% 1.231 17.807

12,32% 1.039 17.625

11,35% 833 17.441

10,58% 857 17.168

TEO
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. Evolución do paro rexistrado no Concello de Teo 

pode observarse unha taxa inicial algo superior ó 10% no ano 

is elevado no 2013, entorno a un 20%. A partir deste ano 

comeza a descender ata a actualidade con valores que están preto ó 13%.  
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3.2.6 Infraestruturas 

As infraestruturas que se poden emprazar na proximidade da explotación 

“Casalonga” Nº 6996 son as seguintes: 

• Rede de estradas 

A explotación encóntrase a escasos metros dunha das principais vías de 

comunicación de Galicia, a autopista AP-9 a altura do kilómetro 83. Do mesmo 

xeito tamén se encontra a poucos metros da N-550, concretamente na súa 

intersección coa DP-0205. 

• Rede de ferrocarril 

A 1,5 km da explotación sitúase a estación de ferrocarril de Osebe, pola 

que circulan trens rexionais, pertencente a liña Vigo – Coruña. A 9,3 km tamén 

se atopa a estación de Santiago de Compostela, con acceso a trens de alta 

velocidade, pertencente á mesma liña que a anterior. 

• Parques empresariais 

O parque empresarial máis próximo á explotación é o Parque 

Empresarial A Picaraña, situado a 5 km desta, cunha superficie de 60.000 m2 

que pertencen ó municipio de Padrón. 

O seguinte en proximidade é a Zona Industrial de Teo, a 8 km da 

explotación, cunha superficie de 140.000 m2. 

Cabe destacar tamén o Polígono Industrial Picusa, a 9,6 km, cunha 

superficie de 148.000 m2 e o Parque empresarial Pazos, a 11,6 km, cunha 

superficie de 225.000 m2. Estes dous pertencen ó municipio de Padrón. 

Polo preto que se atopa a explotación de Santiago de Compostela, son 

salientables os parques empresariais que circundan a cidade: 

- A 16,5 km está o Polígono do Tambre (Santiago), un dos principais 

parques empresariais de Galicia pola súa proximidade á capital e a súa 

posición central  na Comunidade. Ten unha superficie de 1.000.000 m2. 

- A 17 km sitúase o Polígono de Boisaca (Santiago) situado ó lado do 

Polígono do Tambre e cunha superficie de 200.000 m2. 

- A 17 km encóntrase o Polígono de Costa Vella (Santiago), ó lado dos 

anteriores, cunha superficie de case 400.000 m2. 

- A 17 km atópase o Polígono da Sionlla (Santiago) moi próximo ós 

anteriores, cunha superficie de 780.000 m2. 
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• Núcleos urbanos 

A explotación sitúase a escasos metros de pequenos núcleos urbanos 

cunha pequena cantidade de vivendas cada un, como poden ser: Casalonga, O 

Vilar de Riba, Rúa de Francos, Cornide, O Vilar de Abaixo, O Vilar do Medio, 

Mouromorto, Texexe ou Firmistáns. A todas estas pequenas poboacións se 

accede por estradas secundarias. 

O núcleo urbano máis próximo de un tamaño considerable é O Milladoiro 

(municipio de Ames), situado a 4 km da explotación e tendo acceso a el pola N-

550. 

Pasando O Milladoiro, a 10 km aproximadamente, como xa se 

mencionou en apartados anteriores atópase a cidade de Santiago de 

Compostela, cunha poboación de 95.966 habitantes. 

3.2.7 Espazos de interese histórico, arqueolóxico e paleontolóxico. 

No concello de Teo poden atoparse varios espazos de interese como pode ser o 

Castro celta romanizado de Francos, na parroquia de Calo. Nel existen gravados 

rupestres, esculturas e cerámicas, relaciónase coa existencia da antiga rede de 

comunicación romana, indicada por unha propia calzada romana. Este castro está 

relacionado coa lenda do traslado do corpo do apóstolo Santiago á cidade de 

Compostela. 

Tamén ten grande interese a ponte de Pontevea sobre o río Ulla, datada no 

século XIV-XV e composta por seis arcos con bóvedas oxivais e do mesmo xeito a 

ponte de Rúa de Francos pola que pasaba a antiga calzada romana e da que só se 

conserva un arco. 

Na parroquia de Calo atópase un dos cruceiros de pedra máis antigos de 

Galicia. 

Cabe destacar que nun perímetro de 500 m ó redor da explotación non se 

atopa ningún xacemento arqueolóxico segundo se desprende da prospección 

arqueolóxica presentada para a tramitación da DIA. 

3.2.8 Puntos de interese 

Ademais dos puntos de interese próximos á explotación “Casalonga” Nº 6996 

expostos nos apartados “3.2.6. Infraestruturas” e “3.2.7. Espazos de interese histórico, 
arqueolóxico e paleontolóxico” poden destacarse outros espazos de especial beleza nas 

beiras do río Ulla como o de coto de Couso, zona de pesca do salmón e troita. Tamén 
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é unha zona agradable para paseo e descanso atopándose tamén a ponte colgante de 

Xirimbao. 

Para desfrutar das vistas dende o alto das montañas pódese destacar a subida 

ó monte Montouto (Cacheiras) dende o cal se divisa todo o val do Ulla, tamén o alto da 

Pena da Grela (Lampai) onde se pode chegar a ver as torres da Catedral de Santiago, 

e por último o monte Piquiño (Luou) onde se atopa o cumio de Meda, podendo 

alcanzar coa vista a ría de Arousa. 

Destacar tamén o paso da ruta da prata do Camiño de Santiago, por este 

municipio de Teo. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DA ÁREA DE APROVEITAMENTO E DO SEU ENTORNO 

3.3.1 Identificación da explotación 

A Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996 foi outorgada sobre 4 

Cuadrículas Mineiras, cuxos vértices se recollen na Táboa 16. 

 

Táboa 16. Vértices da Concesión de explotación “Casalonga” Nº 6996 

A situación da Concesión pódese observar no Plano Nº 1. Situación, sobre o 

Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1: 25.000. 

Dentro deste ámbito, a Declaración de Impacto Ambiental aprobada no ano 

2001 recollía un perímetro que, actualizado a coordenadas UTM ETRS89 resulta ser: 

LONXITUDE LATITUDE X Y

P1 8º 36' 00'' 42º 49' 00'' 532.576,57 4.740.404,36

P2 8º 36' 00'' 42º 48' 20'' 532.582,43 4.739.170,48

P3 8º 36' 40'' 42º 48' 20'' 531.673,88 4.739.166,23

P4 8º 36' 40'' 42º 49' 00'' 531.668,18 4.740.400,11

VÉRTICES
XEOGRÁFICAS ED50 UTM ETRS89 Huso 29
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Táboa 17. Perímetro DIA 

Este perímetro, que engloba unha superficie aproximada de 75 ha, pódese 

observar no Plano Nº 2. Demarcación, a escala 1: 10.000. 

Na seguinte imaxe (Imaxe 9) pode observarse este perímetro en cor laranxa 

sobre a actual ortofoto da zona. A liña de cor violeta claro representa a superficie de 

afección do presente Plan, que describiremos no apartado 3.4.4. 

 

Imaxe 9. Perímetro DIA e Superficie de afección 

 

X Y

P1 531.672,60 4.739.586,75

P2 531.669,46 4.740.248,43

P3 531.729,04 4.740.399,47

P4 532.512,87 4.740.403,87

P5 532.563,48 4.740.296,94

P6 532.578,36 4.740.025,52

P7 532.578,94 4.739.901,20

P8 532.466,05 4.739.763,63

P9 532.388,92 4.739.534,06

P10 531.998,81 4.739.477,78

VÉRTICES
UTM ETRS89 Huso 29
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No Plano Nº 7. Planta estado actual e no Plano Nº 8. Perfís estado 

actual, represéntase a topografía actual da explotación, e márcase o perímetro da 

zona actualmente afectada polos traballos de extracción. 

Así mesmo no Plano Nº 9. Fotográfico estado actual recóllense imaxes 

tomadas durante o levantamento topográfico realizado con dron, o que permite 

apreciar o estado actual da zona a rehabilitar. 

3.3.2 Accesos 

O acceso á explotación realízase dende a estrada que une os lugares de 

Casalonga con Cornide (DP-0205). Esta estrada interseca no pobo de Casalonga coa N-

550 (A Coruña-Tui). 

Aínda que a autopista AP-9 circula a escasos metros da explotación, non se 

dispón de acceso directo a ela. A opción máis próxima sería tomar a saída 75 cara a 

AG-56 en dirección Santiago Sur-Milladoiro, para logo tomar a saída 3 cara a AC-522 

chegando por esta á N-550 anteriormente mencionada. 

3.3.3 Instalacións anexas 

Actualmente, dentro do perímetro de actuación do presente proxecto non 

existen instalacións anexas de ningún tipo que se precisen ter en conta. 

En canto se estableza un ritmo contínuo dos traballos de explotación 

engadiranse as instalacións para oficinas e tratamento do material, que en un principio 

serán móbiles, de maneira que, unha vez rematada a explotación e restauración da 

zona afectada, serán retiradas. No caso de precisarse nalgún momento a construción 

de instalacións fixas no ámbito de afección deste Plan, se presentaría ante a 

Autoridade Mineira o correspondente Proxecto de instalacións acorde coa lexislación 

vixente, no que se contemplarían tamén os traballos precisos para o seu 

desmantelamento, retirada e xestión dos residuos xerados por un xestor autorizado, 

unha vez rematada a explotación e restauración da zona afectada. 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO DO RECURSO 

3.4.1 Método de explotación 

Na explotación “Casalonga” explótase un xacemento de granito, clasificado, 

dende o punto de vista morfolóxico, como isométrico con dimensións máis ou menos 

similares en tódalas direccións, cun gran potencial de recursos e unha cobertura de 

estéril case nula. 
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Mediante o proceso de tratamento obtéñense áridos de gran calidade para o 

seu uso en construción e elaboración de formigóns. 

A explotación lévase a cabo a ceo aberto, avanzando en dirección leste, por 

banqueo ascendente. 

Antes do inicio da extracción do material procédese á retirada da terra vexetal 

mediante pala cargadora e/ou retroexcavadora, cargándoa nun dumper e estendéndoa 

nunha zona para o seu almacenamento. Co fin de evitar a erosión seméntase a súa 

superficie.  Esta terra vexetal será empregada para as labores de restauración futuras. 

A extracción do árido da fronte de explotación realízase polo tradicional sistema 

de arranque mediante perforación e voadura, en bancos de altura máxima de 10 m. Os 

explosivos que se empregan nas voaduras son dinamitas, anfos e hidroxeis. 

A rocha voada cárgase mediante retroescavadora sobre camións-dúmper que a 

transportan á planta de trituración, lavado e clasificación, concretamente cara a 

primeira fase de tratamento, a da trituración primaria. 

Os fragmentos de rocha voada que exceden das dimensións da boca da 

trituradora primaria son reducidos mediante martelo picador portado por 

retroescavadora de rodas. 

Dadas as características do material explotado a xeración de estéril na 

explotación é practicamente nula. Os materiais que non poden ser empregados para a 

industria da construción se empregan para a fabricación de zahorra que se emprega no 

acondicionamento de pistas e, incluso, para o propio recheo do oco dentro dos 

traballos de restauración. 

3.4.2 Preparación, concentración ou beneficio posterior 

O material procedente da fronte de explotación condúcese ás instalacións onde 

se procede a súa trituración ou machaqueo primario, seguido dunha moenda e 

clasificación secundaria e incluso terciaria. Nestas etapas tamén se procede ó lavado 

do material. 

En ocasións a última etapa pode consistir no lavado e clasificación da fracción 

máis fina, para conseguir unha area apta para a fabricación de formigón, mediante un 

equipo de hidrociclonado e escurridores. 

Nas distintas etapas o material vaise clasificando en función do seu tamaño 

para o que se empregan cribas con diversos paños de distintas aberturas, en función 

das granulometrías finais requeridas. 
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Os áridos obtidos na instalación serán destinados tanto á fabricación de 

produtos de construción, fundamentalmente formigón, como á construción de obra 

pública. 

Os tamaños e as cantidades dos distintos tipos de áridos virán definidas polo 

mercado e a demanda existente en cada momento da explotación. 

3.4.3 Residuos mineiros resultantes 

Os residuos mineiros que poden resultar da explotación son: 

• Estériles: restos de material rochoso rexeitados polas plantas de tratamento e 

que non teñen un valor  comercial aceptable. Como xa se expuxo no apartado 

3.4.1 dadas as características do material a extraer a xeración de estéril é 

practicamente nula. Estes residuos empregaranse maioritariamente para a 

consolidación das propias pistas da explotación (material tipo zahorra). 

• Lodos: mestura de auga con partículas finas de material procedentes da planta 

de tratamento, principalmente da sección de lavado. Aínda que nun principio 

preténdese o tratamento dos materiais en seco, polo que non se xerarían lodos, 

no futuro pode chegar a instalarse unha planta de lavado de áridos onde si se 

xeren. Estes lodos desecaranse e posteriormente valorizaranse no proceso de 

restauración. 

3.4.4 Superficie afectada 

A superficie de afección do Plan de restauración debería corresponderse coa 

superficie recollida na DIA, isto é 75,11 ha. 

Non obstante, existe unha gran parte do terreo incluído no ámbito da DIA que 

non foi nin vai ser afectado polo proxecto de explotación, incluindo unha parcela na 

que se están a desenvolver traballos totalmente alleos á explotación mineira. Esta 

superficie quedará por tanto desafectada do presente Plan de restauración, 

correspondéndose cunha área de 19,26 ha. 

Por tanto, o ámbito de afección ou superficie afectada polo presente Plan de 

restauración será de 55,85 ha, e estará definido polas seguintes coordenadas, tal como 

se pode observar na Táboa 18 e no Plano Nº 6. Superficies afectadas. 
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Táboa 18. Vértices do perímetro da superficie afectada 

Este perímetro da superficie afectada pódese observar na Imaxe 10 superposto 

sobre a actual ortofoto da zona, representado en cor violeta claro. En cor verde 

aparece a superficie excluída do presente Plan de restauración por non estar afectada 

polo Proxecto de explotación vixente. 

 

Imaxe 10. Perímetros de parcelas da explotación 

X Y X Y

P1 532.563,48 4.740.296,94 P18 531.932,61 4.739.769,99

P2 532.512,87 4.740.403,87 P19 531.946,84 4.739.755,68

P3 531.729,04 4.740.399,47 P20 531.962,21 4.739.743,01

P4 531.669,46 4.740.248,43 P21 531.973,85 4.739.735,89

P5 531.671,22 4.739.877,12 P22 531.988,53 4.739.728,11

P6 531.672,32 4.739.874,63 P23 532.010,05 4.739.718,56

P7 531.678,96 4.739.863,71 P24 532.021,40 4.739.715,00

P8 531.685,44 4.739.853,24 P25 532.037,83 4.739.712,45

P9 531.693,64 4.739.843,88 P26 532.055,05 4.739.712,45

P10 531.703,20 4.739.833,74 P27 532.079,81 4.739.714,60

P11 531.727,19 4.739.810,35 P28 532.094,21 4.739.715,08

P12 531.800,61 4.739.743,75 P29 532.128,04 4.739.736,90

P13 531.832,02 4.739.716,06 P30 532.443,89 4.739.798,41

P14 531.855,82 4.739.696,37 P31 532.485,18 4.739.832,14

P15 531.861,80 4.739.691,58 P32 532.560,64 4.739.920,37

P16 531.911,29 4.739.794,75 P33 532.578,36 4.740.025,52

P17 531.913,63 4739791,659

VÉRTICES
UTM ETRS89 Huso 29

VÉRTICES
UTM ETRS89 Huso 29
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3.4.5 Medidas necesarias para evitar ou reducir as emisións de po 

O control das emisións de po ten unha grande importancia debido ó continuo 

movemento de terras e materiais que se levan a cabo nunha explotación deste tipo. 

As medidas empregadas para a redución destas emisións recóllense na Táboa 
19. 

 

Táboa 19. Medidas para evitar ou reducir as emisións de po 

 

 

 

La maquinaria disporá de Marcado CE ou estará adaptada dacordo co Real Decreto 1215/1997

Manterase de forma permanente unha lámina húmida na superficie das balsas de decantación para evitar o desecado dos sólidos 
decantados e os posibles efectos dispersivos pola acción do viento

Disporase dun plan para o control da exposicicón ao polvo dacordo coa lexislación vixente. No mesmo promoverase a implantación 
das mellores técnicas dispoñibles para a redución do po en suspensión

As instalacións manteranse limpas e sen acumulación de materiais

A maquinaria móvil cumprirá coa normativa de emisións dacordo coa lexislación vixente

Os camións de transporte de terra e materiais que circulen pola vía pública deberán ir cubertos con lonas ou similares.

Os equipos de perforación estarán dotados de captadores de po ou ben disporán de inyección de auga

Á hora de adquirir novos equipos, elexiranse os máis respetuosos co medioambiente

As pistas, rampas e zonas de paso de maquinaria contarán coa señalización limitadora de velocidade

As zonas de acopio de materiais elexiranse adecuadamente para evitar a posta en suspensión dos finos por efecto do vento, e 
emplearanse pantallas naturais ou artificiais que protexan ditos acopios do vento

Evitarase a posta de po en suspensión na descarga de material, ben minimizando a altura de descarga ou ben mediante sistemas de 
descarga telescópica

Analizarase a viabilidade técnico-económica de instalar pulverización de auga con espumas e/ou tensoactivos ou sistema de néboa 
seca e intalarase cando sexa posible

Regaranse as pistas e zona de planta e acopios (especialemnte nos puntos de descarga de material) en época seca para evitar a 
posta de po en suspensión

Elaborarase e cumprirase a DIS que defina o programa e as normas para efectuar as reparacións, mantementos e revisións da 
maquinaria móbil e planta de tratamento

As cintas transportador estarán capotadas

As cribas e outros puntos da planta protexeranse fronte aos ventos dominantes ou analizarase a posibilidade de protexelas

Existirá un programa de mantemento de pistas, e este cumprirase

As pistas, rampas e zonas de paso de maquinaria estarán asfaltadas ou analizarase a posibilidade de facelo
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4. MEDIDAS PREVISTAS PARA A REHABILITACIÓN DO 

ESPACIO NATURAL AFECTADO POLA 

INVESTIGACIÓN E EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

MINERAIS 

O presente Plan de Restauración ten por obxecto propoñer as medidas 

pertinentes a realizar sobre o terreo afectado pola explotación co fin de devolverlle o 

seu valor ecolóxico, anulando ou diminuíndo, na medida do posible, o impacto visual e 

ambiental xerado pola mesma, promovendo algún tipo de uso, acorde coas 

características ambientais do medio onde se integra. 

Dado que a explotación dun recurso, neste caso os áridos, na canteira 

“Casalonga” Nº 6996 modificou e modificará o terreo creando un oco de explotación de 

considerables dimensións, será necesario rehabilitar este espazo e integralo na paisaxe 

da contorna. Deste xeito o solo afectado recibirá un novo uso, podendo volverse a 

realizar un aproveitamento do mesmo. 

En concreto, o presente Plan de restauración, pretende a revexetación do oco 

de explotación, e dos noiros e bancos de traballo, para destinalos a uso forestal, en 

concordancia co uso principal da contorna. 

O estado final do oco, en planta e perfís, así como a revexetación do mesmo, 

pode observarse nos Planos Nº 11, 12 e 13. 

4.1 REMODELADO DO TERREO 

O deseño do oco final de explotación baséase no recollido no Proxecto de 

explotación: 

• Altura de banco: 10 m 

• Ancho de berma: 8 m 

• Ángulo de banco: 85⁰ 

En todo momento buscarase que os perfís finais dos noiros estean en 

consonancia coa paisaxe circundante, polo que se crearán barreiras vexetais que 

oculten a parede rochosa diminuíndo os contrastes de cor e reducindo os bruscos 

ángulos das cabezas e pés dos noiros. 

Co fin de lograr que estes terreos, onde se leva a cabo a explotación de 

granito, poidan recuperarse para uso forestal procederase a levar a cabo as seguintes 

medidas sobre cada unha das superficies afectadas. 
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4.1.1 Noiros 

As frontes finais da explotación estarán constituídas por bancos de altura media 

aproximada de 10 m, con noiros subverticais de 85º de inclinación. 

O traballo de restauración dos noiros consistirá no remodelado na última 

voadura, onde se procederá ao seu descabezamento. Desta forma conséguese: 

• Reducir o ángulo do noiro, co que o establecemento da vexetación realízase en 

mellores condicións. 

• Reducir arestas  angulosas, coa conseguinte diminución do impacto sobre a 

paisaxe. 

Posteriormente estenderase a terra vexetal amoreada nun espesor de 0,3 m e 

procederase a realizar hidrosembra.  

A superficie total de noiros a restaurar é de 87.100 m2. 

4.1.2 Bermas 

Entre os bancos finais da explotación deixaranse bermas de 8 m de anchura 

cunha pendente suficiente para permitir a evacuación das augas de escorrega. 

Nestas bermas procederase ao estendido de terra vexetal nun espesor de 0,5 

m, para, posteriormente, realizar unha sementa mecanizada con especies  herbáceas e 

arbustivas. Para finalizar acometerase a plantación da especie conífera Pinus  pinaster 
manualmente cunha separación de 2,5 m. 

A superficie total de bermas a restaurar é de 78.491 m2. 

4.1.3 Oco de explotación 

As labores de restauración do oco comezarán pola vertedura e estendido de 

terra vexetal nun espesor de 0,5 m. Posteriormente, executarase a sementa 

mecanizada da súa superficie con especies herbáceas e arbustivas. 

Finalmente realizarase a plantación da especie conífera Pinus  pinaster. A malla 

de plantación proposta para estas especies coníferas, para aproveitamento como 

recurso forestal, é de 4 x 4 m.  

A superficie total de oco de explotación a restaurar é de 411.135 m2. 

4.1.4 Pistas de acceso 

A restauración das pistas comprenderá inicialmente un subsolado para  

descompactar o chan. Posteriormente aportarase terra vexetal nun espesor de 0,5 m, 
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e finalmente procederase á  revexetación mediante sementa mecanizada con especies  

herbáceas e arbustivas. 

No caso de que existan noiros e desmontes importantes, realizarase a  

hidrosembra destes con especies arbustivas e  herbáceas. 

A superficie das pistas a restaurar é de 8.457 m2. 

4.1.5 Balsas de decantación 

A restauración das balsas consistirá no recheo das mesmas con materiais 

estériles ou lodos extraídos das propias balsas, para, posteriormente, proceder ao 

estendido da terra vexetal amoreada nun espesor de 0,5 m, e finalmente á  

revexetación mediante sementa mecanizada con especies  herbáceas e arbustivas, e á 

plantación de Pinus pinaster cunha malla de 4 x 4 m. 

A superficie das balsas de decantación a restaurar é de 150 m2. 

4.1.6 Pantalla visual 

Co obxecto de minimizar na medida do posible o impacto visual das frontes está 

prevista a plantación de eucaliptos (Eucaliptus  globulus) no perímetro do oco. 

En concreto crearase unha pantalla visual arbórea nas partes noroeste, oeste e 

sur da explotación en marco ao  tresbolillo, con separación de 3 x 2 m, ocupando en 

total unha franxa de 10 m de anchura. Os pés para colocar terán unha idade mínima 

de 2 zumes e unha altura mínima de 1,5 a 2 m.  

A superficie da zona de plantación desta pantalla visual é de 11.749 m2. 

4.2 PROCESO DE REVEXETACIÓN 

Os traballos de revexetación empezarán en canto se vaian acadando situacións 

finais na remodelación do terreo, e se irán executando de forma progresiva. 

As especies vexetais que se van a utilizar na repoboación son similares ás 

existentes na contorna, co cal se espera que a integración na paisaxe sexa axeitada. 

4.2.1 Obxecto da revexetación 

Coa revexetación preténdense conseguir os seguintes efectos: 

• Protección fronte a erosión 

Coa extracción dos materiais do oco de explotación para a súa posta en 

valor prodúcese unha eliminación da vexetación e solo previamente existentes, 
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quedando deste xeito o terreo exposto ós axentes meteorolóxicos, sendo 

obxecto de procesos erosivos como a disgregación e arrastre do solo polas 

augas de escorrega. 

Co proceso de revexetación preténdese crear unha nova cuberta vexetal 

que protexerá o solo do impacto directo da choiva, reducindo a erosión o 

reducirse a cantidade de auga que chega á superficie do terreo e aumentando a 

estabilidade da capa superficial do mesmo. 

• Restauración ecolóxica da zona 

O estendido de terra vexetal e posterior revexetación do terreo, permite 

a recuperación das formacións vexetais existentes na zona e favorece a 

colonización por parte da vexetación e fauna autóctona. En definitiva, permite a 

recuperación do ecosistema preexistente que fora alterado. 

• Restauración paisaxística 

Coa revexetación preténdese a integración da zona afectada na súa 

contorna, reducindo os impactos paisaxísticos producidos pola implantación da 

actividade. 

4.2.2 Labores de preparación da superficie a revexetar 

As superficies espidas que quedan trala explotación do material granítico non 

constitúen un substrato adecuado para o desenvolvemento de calquera cuberta 

vexetal, pola ausencia de materia orgánica, nutrientes e finos, características 

necesarias para a implantación da vexetación.  

Esta situación implica que sexa necesario levar a cabo unha preparación previa 

do terreo, polo que, como se verá a continuación, procederase ao extendido de terra 

vexetal, con espesor entre 30 e 50 cm. 

Por outra parte, nas pistas de acceso á explotación comprenderá facer, como 

labor preparatoria, un subsolado para  descompactar o chan. 

4.2.3 Extensión posterior da terra vexetal e combinación adecuada 

de materiais apropiados para hidrosementeira 

Segundo se vaia rematando a fase de explotación, progresivamente 

procederase ao estendido da capa de terra vexetal, retirada e acopiada previamente á 

explotación do recurso, coas características necesarias para que se produza unha 

correcta revexetación.  



Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

  
 

53 
 

Por este motivo, a terra vexetal extraída será almacenada ata o seu posterior 

uso cumprindo uns requisitos mínimos que garantan a sua calidade. Con este fin, ao 

explotar novas zonas retírase a capa de terra vexetal fértil. Esta terra vexetal 

transpórtase e amoréase en cordóns de anchura variable pero altura menor a 2 m, na 

parte sur da canteira, xa que por esta parte practicamente non avanzará a explotación. 

As provisións de terra fértil permanecerán bastante tempo nesa zona, polo que se 

realizará unha sementa con especies  herbáceas  gramíneas e  leguminosas para  

tratar de conservar as súas propiedades no tempo. 

O espesor da capa a extender durante a restauración será: 

- 30 cm para zonas con pendentes ≥ a 40º 

- 50 cm para zonas con pendentes ≤ a 40º 

As cantidades de terra vexetal necesarias para levar a cabo os  traballos de 

restauración, de acordo co indicado no apartado 4.1., son as seguintes: 

NECESIDADES DE TERRA VEXETAL 

Zona  Superficie 
(m2) 

Espesor terra 
(m) 

Volume terra 
(m3) 

Noiros 87.100 0,30 26.130 

Bermas 78.491 0,50 39.246 

Oco de explotación 411.135 0,50 205.568 

Pistas de acceso 8.457 0,50 4.229 

Balsas de 
decantación 150 0,50 75 

Pantalla visual 11.749 0,00 0 

 

Por tanto, a cantidade total de terra fértil necesaria será de 275.000 m3. 

A capa de terra vexetal será estendida en seco e con maquinaria de baixa 

compactación, co obxectivo de crear un solo o máis similar ao orixinal que permita a 

proliferación das especies vexetais e con iso cumprir cos obxectivos de conservación da 

natureza propostos para o presente Plan de Restauración.  

No caso de que fose necesario aporte de terra vexetal externa, deberase 

xustificar a súa procedencia e aptitude. 
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4.2.4 Selección de especies para revexetación da área 

Para a selección das especies vexetais tívose en conta, das  variadades 

existentes de sementes e plantas dispoñibles no mercado, as que caracterizan a zona 

de estudo ou outras de parecida climatoloxía, así como as que aseguren un rápido e 

efectivo crecemento, a súa produtividade, a adaptación ao substrato e o custo. 

Tódalas árbores e  sementes a empregar  reunirán as condicións suficientes de 

pureza, potencia xerminativa e ausencia  de pragas e enfermidades que garantan o 

éxito da revexetación. 

Substrato arbóreo 

- Piñeiro (Pinus  pinaster): utilizarase para a protección do chan e explotación 

como recurso forestal, xa que ten un bo rendemento. Esta especie 

considérase como o mellor elemento para restaurar as bermas, os ocos de 

explotación e as balsas. É o piñeiro que desenvolve o crecemento máis 

rápido de todos os que existen en España e o que mellor se habitúa a chans 

de pobre riqueza agronómica. A altura máxima que alcanza son 40 m, aínda 

que non adoita superar os 20 m. É unha das especies máis estendidas en 

Galicia. Nas zonas de balsas e ocos de explotación empregarase unha malla 

de 4 x 4 m. Nas bermas as distintas unidades separaranse 2,5 m. 

- Eucalipto (Eucaliptus  globulus): a súa gran adaptación a todo tipo de chans 

e o seu elevado crecemento fai que se considere como a especie máis 

idónea para plantar no perímetro da explotación (zonas noroeste, oeste e 

sur), en marco ao tresbolillo, con separación de 3 x 2 m, para crear unhas 

barreiras que minimicen o impacto visual da mesma. O eucalipto é unha 

árbore de especie  leñosa que alcanza grandes alturas, da orde de 70 m, e 

tamén é outra das especies que se atopan frecuentemente por todo o 

territorio galego. 

Como especies arbustivas seleccionáronse as seguintes: 

- Xesta (Cytisus  scoparius): especie que se adapta a todo tipo de chans, 

aínda que estes non teñan grandes peculiaridades agronómicas, polo que se 

considera o seu uso nas  bermas. 

- Toxo (Ulex  europaeus): arbusto moi estendido en Galicia e que brota en 

chans de reducidas características agrícolas, preténdese utilizar nas  bermas 

e nos noiros. 
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Substrato herbáceo 

A implantación deste substrato é moi importante pois garante o agarre da terra 

vexetal e minimiza a acción erosiva da auga, fundamentalmente en zonas de pendente 

elevada. As especies que se van empregar na creación deste substrato serán: 

- Dactilo (Dactylis): gramínea  vivaz  de gran implantación en toda a xeografía 

nacional, competitiva e resistente ao pastoreo. É unha  herbácea que se 

desenvolve satisfactoriamente en terreos afectados polos labores de minería 

e preténdese sementar en toda a superficie. 

- Raigrass inglés (Lolium perenne): gramínea  vivaz estendida por todo o 

norte nacional e que esixe abundancia de auga, precipitacións superiores a 

600 mm. É competitiva e resistente ao pastoreo. A  bromotoloxía e a  

plantabilidade son boas. 

- Castañuela (Festuca  rubua): gramínea  vivaz que require tamén de gran 

cantidade de auga, cunhas precipitacións mínimas da orde de 700 mm. Ao  

contratio que as anteriores, é pouco competitiva, con todo a bromatoloxía e 

a  plantabilidade son boas. 

Tendo en conta o custo e a dificultade que para algunhas zonas supón a  

hidrosiembra, proponse a sementeira manual naquelas zonas inaccesibles pola 

inclinación do terreo ou en pequenas superficies nas que non sexa aconsellable a 

utilización de maquinaria. 

Empregarase unha mestura de especies persistentes no tempo. 

4.2.5 Descrición de sementeira e plantacións 

A sementeira realizarase na primavera, ou coas primeiras choivas do outono, 

dependendo das observacións que se realicen sobre o réxime de choivas, xeadas e dos 

elementos que poidan  infuir directamente na mesma. 

Para a realización das labores de restauración anteriormente indicadas 

considérase necesaria a utilización dos medios técnicos e humanos que se indican a 

continuación: 

- Retirada e provisión do chan fértil 

Para estas actividades utilizaranse os seguintes equipos: 

• Pa  retroexcavadora 

• Camión de obra ou dúmper 

- Coidado, removido e sementa de protección vexetal 



Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

  
 

56 
 

Esta acción será levada a cabo por unha  retroexcavadora, co apoio dun peón 

que realizará a sementa manual 

- Recollida e estendido de terra vexetal 

A achega da terra vexetal realizarase a través da maquinaria utilizada para a 

súa retirada. Posteriormente levarase a cabo un rastrillado manual por un peón que 

favorecerá a retirada de elementos estraños e a  descompactación do chan. 

- Plantación manual de eucaliptos e piñeiros 

Esta actividade farase mediante furado e plantación manual, efectuado por 

peóns da empresa. 

- Hidrosembra 

Para a  hidrosembra utilizarase un camión de 8.000 l de capacidade. Para os 

espazos nos que non sexa posible a utilización deste camión procederase a sementa 

manual por un peón. 

Maquinaria necesaria para a restauración 

A empresa dispón da maquinaria necesaria para levar a cabo as labores de 

extracción, provisión, transporte e almacenamento da terra vexetal, así como para a 

remodelación do terreo mediante retroexcavadoras ou pas cargadoras, dúmper, 

camións, etc. 

Calendario para a execución do plan de restauración 

O plan de restauración iniciarase cando se vaian acadando bancos finais da 

explotación.  

 

 

Terminadas as labores de minería procederase á retirada de toda a maquinaria 

de Casalonga e á desmantelación das instalacións existentes para proceder á 

restauración das bermas e noiros restantes, das balsas de decantación existentes nas 

zonas de tratamento e dos ocos de explotación, segundo o recollido no presente plan. 

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Retirada, acopio e sembra do solo fértil

Extracción do recurso

Descabezado de noiros 

Extendido de terra fértil

Revexetación

Desmantelamento de instalacións

CALENDARIO DE EXECUCIÓN DAS TAREFAS DE REHABILITACIÓN



Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

  
 

57 
 

4.3 DESCRICIÓN DOUTRAS POSIBLES ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN 

4.3.1 Rehabilitación de pistas mineiras, accesos e entorno afectado 

As pistas mineiras empregadas para a extracción do recurso no interior do 

propio oco de explotación empregaranse, na medida do posible, para levar a cabo a 

restauración. 

Aquelas pistas que xa non sexan necesarias rehabilitaranse conforme ao 

explicado en apartados anteriores. 

Con respecto aos accesos do entorno afectado, unha vez finalizada a 

restauración das diferentes zonas, as pistas que o circunden quedarán co firme típico 

de pista forestal, é dicir, un firme de zahorra compactada que permita a circulación de 

vehículos a baixa velocidade. 

De ser necesario, poderanse realizar accesos ao interior da zona restaurada que 

faciliten inicialmente as labores de sembra e plantación e posteriormente as de 

seguimento e control da área, e incluso as labores de aproveitamento do recurso 

forestal. 

4.3.2 Recheo superficial 

No presente Plan de restauración non se contempla ningún tipo de recheo da 

zona afectada. 

4.3.3 Medidas para evitar a posible erosión 

A principal causa de erosión existente na explotación é a auga. Para evitar a 

súa incidencia, empregarase a rede de drenaxe xa empregada durante a explotación 

do recurso, que ten capacidade suficiente para a recollida das augas, segundo consta 

na Autorización de vertido vixente. 

A cuneta principal descorre paralela á pista suroeste da explotación.  

4.3.4 Protección da paisaxe. Medidas para adecuar as formas 

xeométricas ó entorno e integrar na paisaxe tódolos 

elementos do terreo afectados pola actividade 

A primeira medida para a protección da paisaxe consiste na plantación dunha 

pantalla vexetal no perímetro noroeste, oeste e sur da explotación. 

Posteriormente, as medidas para adecuar as formas xeométricas á contorna, e 

integrar os elementos do terreo afectado na paisaxe, consistirán no descabezamento 



Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996  

  
 

58 
 

dos noiros da explotación, e na implantación de vexetación que contribuirá á ocultación 

das zonas espidas e por tanto a dar cor á paisaxe. 

4.4 ANTEPROXECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DAS LABORES 

O abandono das labores de aproveitamento propiamente ditas está 

estreitamente relacionado coas labores de rehabilitación, polo que, dada a natureza do 

xacemento que se explotou e se prevé que se siga explotando, e das labores 

proxectadas para o seu aproveitamento, o abandono do laboreo non requirirá 

actuacións especiais á marxe das previstas no presente Plan de restauración do espazo 

degradado pola actividade mineira. 

Neste sentido, tal como se ven de expor en apartados anteriores, a 

rehabilitación do espazo realizarase unha vez conclúan os traballos de explotación, 

procedendo en primeiro lugar ao remodelado do terreo e posteriormente á 

revexetación do espazo afectado, co fin de conseguir unha completa integración na 

contorna. 

Con estas operacións de rehabilitación elimínase calquera risco que para as 

persoas ou os bens puidera supoñer o laboreo da explotación mineira, devolvéndose o 

terreo a un uso de aproveitamento forestal. 
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5. MEDIDAS PREVISTAS PARA A REHABILITACIÓN 

DOS SERVIZOS E INSTALACIÓNS ANEXAS Á 

INVESTIGACIÓN E EXPLOTACIÓN DOS RECURSOS 

MINERAIS 

Tal como se expuxo no apartado 3.3.3, actualmente non existen instalacións 

anexas no perímetro de actuación definido polo presente proxecto. Nembargantes 

prevese a implantación de instalacións móbiles en canto se reanuden os traballos de 

extracción de material na canteira.  

O anterior, implica que, ademais do remodelado do terreo, será necesaria a 

retirada de tódolos elementos que interfiran no obxectivo de devolver a zona a un uso 

forestal. 

5.1 INSTALACIÓNS E SERVIZOS AUXILIARES 

5.1.1 Desmantelamento e rehabilitación de zonas nas que se sitúen 

as instalacións de preparación, plantas de concentración e 

beneficio da explotación 

Como se ven de expor ó longo deste proxecto as instalacións de tratamento de 

áridos serán nun principio instalacións móbiles polo que unha vez rematados os 

traballos de extracción do recurso mineiro procederase a súa retirada. 

5.1.2 Desmantelamento e rehabilitación de zonas de instalacións 

auxiliares 

As instalacións móbiles auxiliares que se prevé implantar serán retiradas unha 

vez cumpran co seu obxectivo e se remate cos traballos de restauración.  

De ser necesaria a construción de instalacións fixas tamén serán desmanteladas 

e os residuos xerados por este proceso enviados a un xestor autorizado para tal fin. 

5.2 INSTALACIÓNS DE RESIDUOS MINEIROS 

Este apartado non procede, debido a que, como se mencionou en apartados 

anteriores, non existirán instalacións de residuos mineiros propiamente ditas debido a 

que o estéril será valorizado na súa totalidade en diferentes labores de explotación e 

restauración. 
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6. PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS MINEIROS 

O Real Decreto 975/2009, de 12 de xuño, sobre a xestión de residuos das 
industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por 
actividades mineiras no cal se basea o presente Plan de Restauración indica a 

necesidade de elaborar un plan de xestión de residuos mineiros que se definiría neste 

apartado. 

Non obstante, tal e como se ven plantexando ó longo do proxecto, os únicos 

residuos mineiros que van resultar da explotación son: 

• Estériles: restos de material rochoso rexeitados polas plantas de tratamento e 

que non teñen un valor  comercial aceptable. Como xa se expuxo no apartado 

3.4.1 dadas as características do material a extraer a xeración de estéril é 

practicamente nula. Estes residuos empregaranse maioritariamente para a 

consolidación das propias pistas da explotación (material tipo zahorra). 

• Lodos: mestura de auga con partículas finas de material procedentes da planta 

de tratamento, principalmente da sección de lavado. Aínda que nun principio 

preténdese o tratamento dos materiais en seco, polo que non se xerarían lodos, 

no futuro pode chegar a instalarse unha planta de lavado de áridos onde si se 

xeren. Estes lodos desecaranse e posteriormente valorizaranse no proceso de 

restauración. 

Por tanto non vai existir ningunha instalación de residuos mineiros polo que non 

procede a realización do Plan de Xestión de Residuos Mineiros. 
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7. CALENDARIO DE EXECUCIÓN E COSTO ESTIMADO 

DOS TRABALLOS DE REHABILITACIÓN 

7.1 CALENDARIO DE EXECUCIÓN 

Segundo o indicado no Proxecto de Explotación actualmente vixente, a vida útil 

da explotación era de 46,8 anos. Transcurridos 19 anos dende a aprobación do 

devandito proxecto, tendo en conta que durante 6 anos a explotación estivo 

paralizada, e segundo o ritmo de explotación establecido neste, se estima que a vida 

útil da explotación é de 34 anos. 

Nembargantes, de non manterse o ritmo productivo establecido, a vida da 

explotación podería aumentar ou diminuir, o que suporía un desfase no calendario de 

execución previsto. 

A continuación se mostra o calendario de execución segundo as condicións 

recollidas no presente Plan de restauración: 

 

 

7.2 PRESUPOSTO 

O presente presuposto está elaborado coa información recollida nas seguintes 

bases de datos: 

• Base de datos da construción de Galicia 

• Base de datos agroforestal 2007 Conselleria de Medio Rural 

A continuación se expoñen as distintas partidas nas que se divide o presente 

orzamento:  

 

 

 

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Retirada, acopio e sembra do solo fértil

Extracción do recurso

Descabezado de noiros 

Extendido de terra fértil

Revexetación

Desmantelamento de instalacións

CALENDARIO DE EXECUCIÓN DAS TAREFAS DE REHABILITACIÓN
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7.2.1 Movemento de terras 

 

 

7.2.2 Revexetación 

 

 

 

 

 

Nº DESCRICIÓN CANTIDADE PREZO IMPORTE

1 MOVEMENTO DE TERRAS

1.1 m3  de estendido e rasanteo de terra vexetal ou 
similar
Recheo superficial de 30 cm de espesor (noiros) 26.130,00 0,15 3.919,50
Recheo superficial de 50 cm de espesor (bermas, ocos de 
explotación, pistas e balsas)

249.116,50 0,15 37.367,48

41.286,98

SUBTOTAL 41.286,98

Nº DESCRICIÓN CANTIDADE PREZO IMPORTE

2 REVEXETACIÓN

2.1 m2  de sementeira mecanizada de especies 
herbáceas e arbustivas
Sementeira mecanizada de bermas, ocos de explotación, 
pistas e balsas

498.233,00 0,05 24.911,65

24.911,65
2.2 m2  de hidrosembra de herbáceas

Hidrosembra de noiros 87.100,00 0,06 5.226,00
5.226,00

2.3
ud. de suministro e plantación de Eucaliptus globulus 
incluso apertura de buratos e abonado (pantalla 
vexetal)
Suministro de Eucaliptus globulus  en contenedor para 
malla de 3 x 2 m (Ud. conífera dun zume en contenedor > 
150 cc)

1.567,00 0,18 282,06

Apertura mecánica de 1000 buratos con barrena helicoidal 
de 0,5 m de diámetro en solo solto

1,57 625,13 981,45

Prantación de 1000 especies coníferas malla 3 x 2 m 1,57 300,00 471,00
Ud de aporte de abono 1.567,00 0,10 156,70

1.891,21

2.4
ud. de suministro e plantación de Pinus pinaster 
incluso apertura de buratos e abonado (bermas, 
ocos de explotación e balsas)

Suministro de especies coníferas en contenedor para malla 
4 x 4 m (Ud. conífera dun zume en contenedor > 150 cc)

29.189,00 0,22 6.421,58

Apertura mecánica de 1000 buratos con barrena helicoidal 
de 0,5 m de diámetro en solo solto

29,19 625,13 18.246,89

Prantación de 1000 especies coníferas ao longo das bermas 
separación 2,5 m

3,48 280,00 974,40

Prantación de 1000 especies coníferas en ocos de 
explotación e balsas en malla 4 x 4 m

25,71 357,79 9.198,86

Ud de aporte de abono 29.189,00 0,10 2.918,90
37.760,63

SUBTOTAL 69.789,49
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7.2.3 Orzamento total 

 

 

 

Ascende o presente presuposto de execución por contrata do Plan de 

restauración da Concesión mineira “Casalonga” Nº 6996 á cantidade de cento trinta e 

catro mil catrocentos dous euros con cincuenta e dous céntimos (134.402,52 €). 

 

En Vigo, a 25 de maio de 2020 

 

 

 

Luisa Álvarez Zaragoza  
Enxeñeira de minas 
Colexiada Nº 2.121 NO 

1 MOVEMENTO DE TERRAS 41.286,98

2 REVEXETACIÓN 69.789,49

111.076,47

23.326,06

134.402,52

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL

IVA (21%)

TOTAL EXECUCIÓN POR CONTRATA
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8. PLANOS 

 

Nº PLANO ESCALA 

1 Situación 1: 25.000 

2 Demarcación 1: 10.000 

3 Xeolóxico 1: 50.000 

4 Usos do solo 1: 25.000 

5 Urbanístico 1: 5.000 

6 Superficies afectadas 1: 5.000 

7 Planta estado actual 1: 5.000 

8 Perfís estado actual 1: 5.000 

9 Fotográfico estado actual 1: 5.000 

10 Oco final explotación teórico 1: 5.000 

11 Planta estado final restauración 1: 5.000 

12 Perfís estado final restauración 1: 5.000 

13 Revexetación. Planta e sección tipo 1: 5.000 
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