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1. MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 

A avaliación ambiental é un instrumento consolidado que acompaña ao 

desenvolvemento asegurando que este sexa sostible e integrador. A través da avaliación 

ambiental de proxectos garante a adecuada prevención dos impactos ambientais 

concretos que se poidan xerar, ao tempo que establece mecanismos eficaces de 

corrección ou compensación.  

O procedemento de avaliación de impacto ambiental réxese pola Lei 21/2013, do 9 de 

decembro, de avaliación ambiental, modificada pola Lei 9/2018 de 5 de decembro, que 

incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo 

e do Consello, do 13 de decembro, relativa á avaliación das repercusións de determinados 

proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. 

A Lei 21/2013, no seu artigo 7, distingue dous tipos de avaliación de impacto ambiental: 

 Ordinaria. Cando con carácter xeral se presume que un proxecto terá efectos 

significativos sobre o medio e, polo tanto, debe ser avaliado antes da súa 

aprobación, adopción ou autorización. 

 Simplificada. Cando é necesario que o órgano ambiental determine se o proxecto 

ten efectos significativos sobre o medio, segundo os criterios establecidos no anexo 

III. Se conclúe que o proxecto ten efectos significativos sobre o medio deberá 

tramitarse o procedemento ordinario. 

Son obxecto do procedemento simplificado aqueles proxectos comprendidos no anexo II 

da Lei, aqueles que podan afectar de forma apreciable a espazos protexidos da Rede 

Natura 2000 ou as modificacións dos proxectos comprendidos nos anexos I ou II que aínda 

que non superen os umbrais establecidos no anexo I poidan ter efectos adversos 

significativos. 

O Anexo II recolle no seu Grupo 9 “Outros proxectos” os seguintes apartados: 

“b) Instalacións de eliminación ou valorización de residuos non incluídas no anexo I que non 

se desenvolvan no interior dunha nave en polígono industrial, ou con calquera capacidade 

se a actividade se realiza no exterior ou fora de zonas industriais. 

c) Instalacións terrestres para o vertido ou depósito de materiais de extracción de orixe 

fluvial, terrestre ou mariño non incluídos no anexo I con superficie superior a 1 ha.” 

O Plan de restauración da Concesión de Explotación Casalonga nº 6996, promovido pola 

empresa Toca Salgado S.L, atópase entre os proxectos comprendidos nos apartado b) e c) 

do Grupo 9 do Anexo II da Lei 21/2013, do 9 de decembro polo que debe ser obxecto 

dunha avaliación de impacto ambiental simplificada nas condicións que se establecen nos 

artigos 45 a 48 da citada Lei constituíndo o presente informe o DOCUMENTO AMBIENTAL 
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para iniciar o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada. 

Seguindo as determinacións establecidas no artigo 45 da Lei 21/2013 modificada pola Lei 

9/2018 de 5 de decembro, o presente Documento ambiental contén: 

1.  A motivación da aplicación do procedemento de avaliación de impacto 

ambiental simplificada. 

2.  O alcance e contido do Plan de restauración que conten a definición, 

características e a súa ubicación, en particular: 

- Unha descrición das características físicas do Plan de restauración 

- Unha descrición da ubicación do Plan de restauración, en particular no que 

respecta ao carácter medioambietalmente sustentable das áreas 

xeográficas que poden verse afectadas. 

- Unha exposición das principais alternativas estudadas, incluída a alternativa 

cero e unha xustificación das principais razóns da solución adoptada, tendo 

en conta os efectos ambientais. 

3.  Unha descrición dos aspectos medioambientais que poidan verse afectados de 

maneira significativa polo Plan de restauración. 

4.  Unha descrición e avaliación de todos os posibles efectos significativos do Plan no 

medio ambiente que sexan consecuencia de: 

- As emisións e os refugallos previstos e a xeración de residuos 

- Uso dos recursos naturais, en particular do solo, a terra, a auga e a 

biodiversidade. 

5.  Unha identificación, descrición e análise dos efectos previstos sobre o medio. 

6.  As medidas que permitan previr, reducir e compensar e, na medida do posible, 

corrixir calquera efecto negativo relevante no medio ambiente da execución do 

Plan de Restauración. 

7.  A forma de realizar o seguimento que garanta o cumprimento das indicacións e 

do programa de medidas proposto no documento ambiental. 
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2. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN DE RESTAURACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES E 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. o correspondente Proxecto de explotación, estudio de impacto ambiental e 

plan de restauración. 

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

voluntario de acredores. O Xulgado do Mercantil Nº 2 de A 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 adxudicáronselles tamén as parcelas 825 e 1040 do 

polígono 514 do concello de Teo. 

A Resolución de autorización de transmisión do dereito mineiro “Casalonga” nº 6996 á 

empresa Toca y Salgado S.L,  recollía a obriga de presentar un novo plan de restauración 

para dita concesión adaptado á normativa vixente. Dado que se denegou a autorización 

do Plan de restauración presentado, a propia Resolución de denegación recollía 

novamente a obriga de presentar un novo Plan de restauración para dita Concesión, 

adaptado á normativa vixente e que contemplase a totalidade das superficies. 

O plan de restauración aprobado inicialmente contemplaba o aproveitamento das 

parcelas explotadas para uso industrial e a revexetación de taludes e bancos para uso 

forestal. 

Na actualidade, Toca Salgado, S.L. pretende modificar a restauración prevista co obxecto 

de proceder ó acondicionamento das parcelas, desbotando o uso industrial previsto nas 

mesmas e devolvendo a topografía a un estado similar ó orixinal, para destinalas no futuro 

a un uso de recreo e forestal.  

Dado que o recurso mineiro que deu orixe ó outorgamento da Concesión Mineira non está 

esgotado, continuarase coa extracción do mesmo nos bancos abertos na zona de 

canteira, simultaneando, o avance da explotación cos traballos de restauración das zonas 

xa esgotadas. 

2.2 SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO 

O ámbito do proxecto atópase no municipio de Teo, situado ao sur da provincia da Coruña, 

e pertence a comarca de Santiago xunto cos municipios de Val do Dubra, Ames, 

Boqueixón, Brión, Vedra e Santiago de Compostela. Limita polo norte con Ames e Santiago, 

polo sur con Padrón e A Estrada, polo leste con Vedra e polo oeste cos municipios de Brión, 
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Padr e Rois. 

Os 18.525 habitantes do municipio de Teo (IGE, 2018) distribúense en trece parroquias sendo 

un dos concellos mais dinámicos da comarca de Santiago desde un punto de vista 

demográfico, xa que experimenta unha tendencia de crecemento poboacional positiva 

nas últimas décadas grazas a súa proximidade e comunicación coa área metropolitana 

de  Santiago. 

O ámbito de estudo atópase no parroquia de Calo, 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 explotación localízase a uns 10 km de Santiago de Compostela e preto doutras 

poboacións de tamaño considerable como Padrón (13 km) e Bertamiráns (8 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.Como se pode observar no plano nº 1 do proxecto “Situación” a 

seguinte táboa recolle os vértices que compoñen o perímetro da Concesión 

Casalonga Nº6996: 

Cadro nº1.- Vértices da Concesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro deste ámbito, a Declaración de Impacto Ambiental aprobada no ano 2001 recollía 

un perímetro de unha superficie aproximada de 75 Ha que, actualizado a coordenadas 

UTM ETRS89 resulta ser: 

  

Vértices 
Xeográficas ED50 UTM ETRS89 Huso 29 

Lonxitude Latitude X Y 

P1 8º36'00” 42º49'00” 532.576,57 4.740.404,36 

P2 8º36'00” 42º48'20” 532.582,43 4.739.170,48 

P3 8º36'40” 42º48'00” 531.673,88 4.739.166,23 

P4 8º36'40” 42º49'00” 531.668,18 4.740.400,11 
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Cadro nº2.- Perímetro DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, incluíndo 

unha parcela na que se están a desenvolver traballos totalmente alleos á explotación 

mineira. Esta superficie quedará por tanto desafectada do Plan de restauración, 

correspondéndose cunha área de 19,26 ha. 

Polo tanto, o ámbito de afección ou superficie afectada polo Plan de restauración será de 

55,85 ha, e estará definido polas seguintes coordenadas, tal como se pode observar no 

seguinte cadro e no Plano Nº 6. Superficies afectadas. 

Cadro nº3.- Vértices do perímetro da superficie afectada polo Plan 

Vértices 
UTM ETRS89 Huso 29 

X Y 

P1 531.672,,60 4.739.586,75 

P2 531.669,46 4.470.248,43 

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 

Vértices 
UTM ETRS89 Huso 29 

X Y X Y 

P1 532.536,48 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 4.740.877,12 P22 531.988,53 4.739.728,11 

P6 531.672,32 4.740.874,63 P23 532.010,05 4.739.718,56 

P7 531.678,96 4.740.863,71 P24 532.021,40 4.739.715,00 

P8 531.685,44 4.740.853,24 P25 532.037,83 4.739.712,45 

P9 531.693,64 4.740.843,88 P26 532.055,05 4.739.712,45 

P10 531.703,20 4.740.833,74 P27 532.079,81, 4.739.714,60 

P11 531.727,19 4.740.810,35 P28 532.094,21 4.739.715,08 
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Na seguinte imaxe pode observarse o perímetro en cor laranxa sobre a actual ortofoto da 

zona. A liña de cor violeta claro representa a superficie de afección do Plan de 

restauración. 

 

 

 

PERÍMETRO DIA E SUPERFICIE DE AFECCIÓN 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO DO RECURSO 

2.3.1 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. 

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 

Vértices 
UTM ETRS89 Huso 29 

Vértices 
UTM ETRS89 Huso 29 

Lonxitude Latitude X Y 

P12 531.800,61 4.740.743,75 P29 532.128,04 4.739.736,90 

P13 531.832,02 4.740.716,06 P30 532.443,89 4.739.798,41 

P14 531.855,82 4.740.696,37 P31 532.485,18 4.739.832,14 

P15 531.861,80 4.740.691,58 P32 532.560,64 4.739.920,37 

P16 531.911,29 4.740.794,75 P33 532.578,36 4.739.025,52 

P17 531.913,63 4.740.791,65    
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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. 

2.3.2 Preparación, concentración ou beneficio posterior 

O material procedente da fronte de explotación se conduce 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 se vai clasificando en función do seu tamaño para o que se 

empregan cribas con diversos paños de distintas aberturas, en función das granulometrías 

finais requiridas. 

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. 
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2.3.3 Residuos mineiros resultantes 

Os residuos mineiros que resultan 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. 

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

tratamento, principalmente da sección de lavado. 

Como se mencionou con anterioridade, estes residuos non serán considerados como tal, 

debido a que se valorizarán na propia restauración da explotación do xeito en que se 

expón no plan. 

2.4 ALCANCE DO PLAN DE RESTAURACIÓN 

O 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 explotación “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 devolver ós terreos ocupados pola 

explotación á súa morfoloxía orixinal, para o que se procederá ó seu recheo con residuos 

inertes. Unha vez remodelado o terreo se pretende dar á zona un novo uso baseado no 

aproveitamento forestal e na creación dun bosque autóctono. 

2.4.1 Remodelado do terreo 

A restauración do terreo se simultaneará cos traballos de aproveitamento do recurso, e se 

prolongará unha vez finalizados estes. Esta remodelación do terreo vaise levar a cabo de 

forma gradual, conforme se vaia esgotando o recurso nas diferentes zonas da canteira. 

Se procederá á remodelación do terreo para conformar unha topografía final o máis similar 

posible á topografía existente na zona antes da apertura do oco de explotación, co fin de 

favorecer a integración coa paisaxe da contorna. Esta remodelación levarase a cabo 
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dentro do perímetro da zona de afección, definido no apartado 2.2. 

a) ACONDICIONAMENTO DO TERREO 

A primeira fase da restauración consistirá na preparación do oco antes de proceder 

directamente ó recheo do mesmo. 

O acondicionamento dos terreos inclúe a limpeza da zona e a retirada de posibles 

estruturas, soleiras de formigón, zonas de acopio de refugallos, etc., procedendo á 

retirada dos mesmos por xestor autorizado.   

b) MATERIAIS A EMPREGAR 

Para realizar o recheo do oco de explotación vanse empregar residuos inertes, que, tal 

como recolle o Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a 

produción e xestión dos residuos de construción e demolición, son aqueles residuos non 

perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou biolóxicas 

significativas. Ademais, non son solubles nin combustibles, nin reaccionan física nin 

quimicamente, nin de ningunha outra maneira, nin son biodegradables, nin afectan 

negativamente a outros materiais cos que entran en contacto, de maneira que poidan 

dar lugar á contaminación do medio ou prexudicar a saúde humana. A lixiviabilidade 

total, o contido de contaminantes dos residuos e a ecotoxicidade do lixiviado deberán 

ser insignificantes e, en particular non deberán supoñer un risco para a calidade das 

augas superficiais e/ou subterráneas. 

Os materiais procedentes de procesos de construción e demolición son procesados na 

planta de valorización de RCD’s que posúe a empresa. Nesta planta se realiza a 

separación das fraccións valorizables (plástico, madeira, metais, etc), pasando a 

fracción inerte a unha fase de trituración e clasificación. 

Todos os residuos que se van empregar no recheo están calificados como inertes. No 

cadro nº 3 recóllense os residuos inertes que se van empregar, co seu código LER e a 

lexislación onde se establece a súa condición de inerte. 

O emprego de residuos inertes para traballos de restauración se considera unha 

valorización dos mesmos, de acordo co indicado no Artigo 13 do Real Decreto 

105/2008.  Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamento 

ou recheo. 

As porcentaxes nas que se van empregar estes residuos serán variables, en función das 

cantidades valorizadas pola empresa Toca Salgado, S.L. A empresa conta con 

autorizacións de valorización e almacenamento de gran parte dos residuos a xestionar, 

incluídos na seguinte táboa e ten xa solicitados os demais. 
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Cadro nº4.- Residuos inertes a empregar no recheo 

 

 

 

Lista de residuos Código LER Residuos Condición de inerte

01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos RD 975/2009. Anexo I

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 RD 975/2009. Anexo I

01 04 09 Residuos de arena y arcillas RD 975/2009. Anexo I

01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 RD 975/2009. Anexo I

01 04 12
Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los códigos 01 04 

07 y 01 04 11
RD 975/2009. Anexo I

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07

RD 975/2009. Anexo I - Decisión do consello 

19/12/06 e Instrución técnica de residuos 

ITR/01.0/04,

do 2 de xuño de 2005, da Dirección Xeral

de Calidade e Avaliación Ambiental, referente

á xestión de residuos de elaboración

de rocas ornamentais

01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce RD 975/2009. Anexo I
10                                                                                                         

Residuos de procesos térmicos
10 11 03 Residuos de materiais de fibra de vidrio Decisión del consejo 19/12/02

17 01 01 Hormigón Decisión del consejo 19/12/02

17 01 02 Ladrillos Decisión del consejo 19/12/02

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Decisión del consejo 19/12/02

17 01 07
Mezclas de hormigos, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 

06
Decisión del consejo 19/12/02

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Decisión del consejo 19/12/02

20                                                                                                           

Residuos municipales (residuos domésticos y 

residuos asimilables procedentes de los comercios, 

industrias e instituciones), incluidas las fracciones 

recogidas selectivamente

20 02 02 Tierra y piedras Decisión del consejo 19/12/02

01                                                                                

Residuos de la prospección, extracción de minas y 

canteras y tratamientos físicos y químicos de 

minerales

17                                                                                                         

Residuos de la construcción y demolición (incluida 

la tierra excavada de zonas contaminadas)
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a) CONTROL DE ENTRADA DE RESIDUOS 

A entrada de residuos no oco se rexistrará de conformidade coa lexislación vixente 

(Artigo 13 do Real Decreto 975/2009, de 12 de xuño), asegurando a súa 

compatibilidade medioambiental co oco no que se van depositar. 

As entradas de material se anotarán nun Libro Rexistro, tal como se describe no artigo 

32 do mesmo Real Decreto., que estará a disposición da autoridade competente. 

b) CÁLCULO DE VOLUMES 

Aínda que a restauración se levará a cabo de forma progresiva conforme se avancen 

os traballos de explotación, para a determinación dos volumes de material de recheo 

vaise partir dunha situación final “teórica” do oco de explotación, co esgotamento 

das reservas, segundo o aprobado no Proxecto de explotación vixente. 

O deseño do oco se basea no recollido no Proxecto de explotación: 

 Altura de banco: 10 m 

 Ancho de berma: 8 m 

 Ángulo de banco: 85⁰ 

Para o cálculo do volume de material de recheo se realizaron un total de 10 perfís 

transversais, perpendiculares á zona de explotación actual, con distancias entre eles 

de 100 m e lonxitude 1.000 m. 

c) DESCRICIÓN DOS TRABALLOS A REALIZAR 

Os traballos de recheo se iniciarán dende as cotas máis baixas, accedendo os camións 

pola pista de acceso que conduce a eses bancos. Próxima ás cotas máis baixas se 

habilitará unha plataforma para que os camións procedentes das plantas de 

valorización, propias ou alleas, poidan proceder a realizar o vertido da carga que 

posteriormente será estendido e compactado pola pa cargadora sobre cadeas. 

A continuación se procederá á extensión dunha tongada de material de entre 2 e 5 

m de altura, dos materiais inertes descritos anteriormente. Co fin de mellorar as 

propiedades construtivas e xeotécnicas das explanadas e consolidar a superficie de 

rodadura para a maquinaria móbil, de ser necesario, estas tongadas se coroaran con 

áridos reciclados. 

As tongadas comezarán polas cotas máis baixas, terán espesor uniforme e serán 

paralelas á explanada existente, cunha inclinación mínima do 2% para favorecer a 

recollida das augas. As tongadas se irán superpoñendo ata acadar a cota prevista. 

O vertido se realizará habitualmente nunha plataforma destinada a tal fin para ser a 

continuación estendido e compactado pola pa cargadora. Se nalgún momento se 
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realizase vertido directo sobre talud, se gardará unha distancia mínima de 5 m ó 

mesmo. 

Os materiais de cada tongada serán de características uniformes e, se non o foran, se 

conseguirá esta uniformidade mesturándoos convintemente con maquinaria 

adecuada para tal fin. O material de cada tongada se descargará sobre a parte xa 

estendida de dita tongada e cerca da súa fronte de vertido. Dende esta posición será 

empuxado ata a fronte da tongada e estendido a continuación mediante pala de 

cadeas, realizándose a operación de forma que se corrixan as posibles segregacións 

de material. Non se estendera ningunha tongada mentres non se comprobe que a 

superficie subxacente cumpre as condicións esixidas e sexa autorizada a súa extensión 

polo encargado da explotación. A superficie das tongadas deberá ter a pendente 

transversal necesaria para asegurar a evacuación das augas sen perigo de erosión. 

Esta pendente será como mínimo dun 2%. Salvo que se prescriba o contrario, os 

equipos de vertido de terras e extensión das mesmas operarán sobre todo o ancho de 

cada capa. 

O sistema de vertido é o denominado “vertido directo”, por tongadas en retroceso, o 

que nos permite: 

 Maior estabilidade 

 Mellor compactación 

 Redución do efecto do esponxamento 

 Rebaixamento do nivel de auga dentro do recheo 

 Desvío das augas de choiva (escorregas) 

 Utilización das pistas interiores existentes 

A compactación dos materiais de recheo se realizará con medios mecánicos (pala de 

cadeas), e se levará a cabo polo sistema de “compactación estática ou por presión”. 

Non se extenderá sobre unha tongada ningunha outra en tanto non se teña realizada 

a nivelación e conformación da mesma e comprobado o seu grao de compactación 

realizando ó menos catro pasadas de pala de cadeas. A compactación dos materiais 

de recheo ten como obxectivos: 

 Eliminación de espazos baleiros 
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 Aumento da densidade 

 Maior capacidade de soporte e estabilidade 

 Mellorar as propiedades xeotécnicas do terreo ó aumentar a capacidade de 

soporte do mesmo, reducir asentamentos, reducir a permeabilidade, o 

escurrimento e a penetración da auga 

Unha vez realizado o recheo e a compactación se pasará á fase final de remodelación 

consistente no conxunto de operacións precisas para conseguir o acabado 

xeométrico do recheo. As obras de terminación e refino da coronación do recheo se 

executarán con posterioridade á explanación e construción das cunetas de drenaxe. 

2.4.2 Proceso de revexetación 

En xeral, os materiais establecidos para o recheo do oco de explotación non serían un 

substrato adecuado para o desenvolvemento de calquera cuberta vexetal, debido ás súas 

características físicas, químicas e biolóxicas. Na súa maioría presentan unha ausencia de 

materia orgánica, nutrientes e finos, características necesarias para a implantación da 

vexetación. Segundo se vaia rematando a fase de remodelación do terreo, é dicir, o 

recheo do oco de explotación, progresivamente se procederá ó estendido da capa de 

material coas características necesarias para que se produza unha correcta revexetación.  

Esta última capa podería ser a propia terra vexetal, retirada e acopiada previamente á 

explotación do recurso, ou un substituto da mesma como poden ser os tecnosolos, sempre 

e cando se garantan as características necesarias, segundo o indicado na Instrución 

Técnica de Residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) derivados de residuos. 

Deste xeito, o recheo cubrirase con esta última capa de 30 cm de espesor, estendida en 

seco e con maquinaria de baixa compactación, co obxectivo de crear un solo o máis 

similar ó 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.  

Tendo en conta que a superficie a restaurar é de 558.486,24 m2 (55,85 ha), e que o espesor 

desta capa será de aproximadamente 0,3 m (30 cm), precísase un aporte de terra vexetal 

ou similar de 167.545,87 m3. 

a) EXTENSIÓN POSTERIOR DA TERRA VEXETAL E COMBINACIÓN ADECUADA DE 

MATERIAIS APROPIADOS PARA HIDROSEMENTEIRA 

Segundo se vaia rematando a fase de remodelación do terreo, é dicir, o recheo do 

oco de explotación, progresivamente se procederá ó estendido da capa de material 

coas características necesarias para que se produza unha correcta revexetación.  

Esta última capa podería ser a propia terra vexetal, retirada e acopiada previamente 

á explotación do recurso, ou un substituto da mesma como poden ser os tecnosolos, 

sempre e cando se garantan as características necesarias, segundo o indicado na 
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Instrución Técnica de Residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección Xeral 

de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) 

derivados de residuos. 

Deste xeito, o recheo cubrirase con esta última capa de 30 cm de espesor, estendida 

en seco e con maquinaria de baixa compactación, co obxectivo de crear un solo o 

máis similar ó 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.  

Tendo en conta que a superficie a restaurar é de 558.486,24 m2 (55,85 ha), e que o 

espesor desta capa será de aproximadamente 0,3 m (30 cm), precísase un aporte de 

terra vexetal ou similar de 167.545,87 m3. 

b) SELECCIÓN DE ESPECIES PARA REVEXETACIÓN DA ÁREA 

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, que non é o caso. As especies que se van empregar na creación deste 

substrato serán: 

Cadro nº5.- Especies empregadas no substrato 

 

 

 

 

Respecto ao substrato arbóreo, as zonas arboradas da contorna da explotación están 

constituídas fundamentalmente por plantacións de Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

xunto con Pino Marítimo (Pinus Pinaster) e outras árbores frondosas como o Carballo 

Cerqueiro (Quercus peduculata). 

Dado que un dos obxectivos fundamentais desta rehabilitación do terreo afectado 

pola explotación mineira é a restauración con fins de conservación da natureza, 

proponse crear dúas zonas diferenciadas: unha con especies de frondosas 

autóctonas, e outra con especies coníferas para futura explotación forestal, tal como 

se pode observar no Plano Nº 15. Revexetación. Planta e sección tipo. 

Na zona leste da área afectada revexetarase con especies de frondosas autóctonas 

como o Carballo Cerqueiro (Quercus peduculata) e o Castiñeiro (Castanea Sativa).  

Na zona suroeste da área afectada revexetarase coa especie Pino Marítimo (Pinus 

Pinaster) apropiada para a súa explotación como recurso forestal da que se obtén un 

bo rendemento.   

Gramíneas Leguminosas 

Dactylis glomerata Lupinus angustifolius 

Poa trivialis Trifolium pratense 

Lolium perenne Trifolium repens 

Festuca rubra  
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c) DESCRICIÓN DE SEMENTEIRA E PLANTACIÓNS 

A implantación do substrato herbáceo realizarase por sementeira convencional 

mediante tractor. Dado que non existen pendentes no recheo non será preciso realizar 

tarefas de hidrosembra. 

Co fin de que a rexeneración da cuberta vexetal sexa o máis efectiva posible, xunto 

coa operación de sembra aplicaranse abonos orgánicos de asimilación lenta. 

En canto á profundidade dos ocos para as árbores, como regra xeral se abrirán ocos 

de 0,5 m de diámetro e ata 0,6 m de profundidade. De todos xeitos o oco adaptarase 

ó propio tamaño da parte inferior, cepellón, da planta. 

A malla de plantación proposta para a zona de especies frondosas autóctonas, 

carballo e castiñeiro, é de 6 x 6 m. Tendo en conta que a superficie para este tipo de 

especies é de 30,99 ha, se obtén unha plantación de 8.608 especies autóctonas. 

A malla de plantación proposta para a zona de especies coníferas, pino para 

aproveitamento como recurso forestal, é de 4 x 4 m. Dado que esta superficie é de 

24,86 ha, se obtén unha plantación de 15.538 especies coníferas. 

2.4.3 Descrición doutras posibles actuacións de rehabilitación 

a) 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 o recheo do 

mesmo e desaparecerán conforme este avance. 

Con respecto ós accesos do entorno afectado, unha vez finalizado o recheo do oco 

nas súas 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 ó interior da zona restaurada que faciliten 

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

control da área, e incluso de disfrute do bosque autóctono creado. 
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3. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

Para valorar o grado de cumprimento dos obxectivos propostos estudáronse varias 

alternativas entre as que se atopa a alternativa 0, como situación de partida respecto ao 

escenario tendencial en caso de non desenvolverse o Plan de restauración. 

A Alternativa 0 como mantemento da situación de partida non resulta viable de 

conformidade coa lexislación vixente que obriga a entidade explotadora a tomar as 

medidas necesarias para previr ou reducir na medida do posible os efectos negativos sobre 

o medio ambiente e sobre a saúde das persoas derivados dos aproveitamentos dos 

recursos minerais devolvendo o terreo a un estado satisfactoria e a presentar un plan de 

restauración do espazo afectado polas labores mineiras axustado ao establecido no Real 

Decreto 975/2009, de 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de 

protección e rehabilitación do espazo afectado polas actividades mineiras.  

A situación actual evidencia unha importante alteración da morfoloxía orixinal do terreo, o 

que supón un grande impacto paisaxístico, ademais da perda de solo e masa vexetal na 

superficie afectada. A existencia de noiros e grandes desniveis supón tamén un grave risco 

de caída a distinto nivel, tanto para fauna como para posibles viandantes. Por estes 

motivos, a alternativa 0, ademais de non reverter os impactos causados pola explotación, 

non se pode considerar unha alternativa viable. 

A Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro de 2008, 

sobre os residuos (Directiva Marco de Residuos) e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos 

e chans contaminados establecen entre os seus obxectivos que antes do ano 2020, o 70% 

en peso dos residuos “non perigosos” de construción e demolición producidos, con 

exclusión dos materiais en estado natural definidos na categoría 17 05 04 da lista de 

residuos, deberían estar sometidos a algún proceso de valorización (reutilización, reciclado, 

etc.). Esta porcentaxe foi incluído como obxectivo cuantitativo no Plan Estatal Marco de 

Xestión de Residuos 2016-2022 ( PEMAR). 

Segundo establece o Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a 

produción e xestión dos residuos de construción e demolición no seu artigo 13: 

“ 3. As administracións públicas fomentarán a utilización de materiais e residuos inertes 

procedentes de actividades de construción ou demolición na restauración de espazos 

ambientalmente degradados, obras de acondicionamento ou recheo, cando se 

cumpran os requisitos establecidos no apartado 1. En particular, promoverán acordos 

voluntarios entre os responsables da correcta xestión dos residuos e os responsables da 

restauración dos espazos ambientalmente degradados, ou cos titulares de obras de 

acondicionamento ou recheo”. 

Neste contexto, e co obxecto de incrementar as posibilidades de posta en valor deste tipo 

de residuos, o Real Decreto 105/2008 establece que a utilización de residuos “inertes” 

procedentes de actividades de construción e demolición na restauración dun espazo 

ambientalmente degradado, ou en obra de acondicionamento ou recheo, podería ser 

considerada unha operación de valorización e non de eliminación en entulleira sempre 
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que se cumprisen os seguintes criterios: 

 Que o órgano competente en materia ambiental da comunidade autónoma así o 

declarara antes do inicio das operacións de xestión dos residuos. 

 Que a operación se realice por un xestor de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. Non se esixirá autorización de xestor de 

residuos para o uso daqueles materiais obtidos nunha operación de valorización de 

residuos de construción e demolición que non posúan a cualificación xurídica de 

residuo e cumpran os requisitos técnicos e legais para o uso ao que se destinen. 

 Que o resultado da operación sexa a substitución de recursos naturais que, en caso 

contrario, deberían utilizarse para cumprir o fin buscado coa obra de restauración, 

acondicionamento ou recheo. 

Así mesmo, o  PEMAR recolle como obxectivo cualitativo: o fomento da utilización dos 

residuos “non perigosos” procedentes de RCD na restauración de espazos degradados e 

en obras de acondicionamento ou recheo, de acordo co  R.D. 105/2008 que instaba as 

Administracións Públicas a fomentar este tipo de valorización. 

Por outra banda, a falta de estériles en moitas explotacións mineiras imposibilita a súa 

restauración topográfica e paisaxística deixando un oco mineiro residual, tras o cesamento 

da actividade. Nestes casos, o Real Decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos 

residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por 

actividades mineiras, permite no art. 13.1.d) o recheo do oco de explotación con residuos 

de procedencia “non mineira” nos traballos de remodelación do terreo, a condición de 

que se cumpra o Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. 

A Alternativa 1 propón á remodelación do terreo para conformar unha topografía final o 

mais similar posible á topografía existente na zona antes da apertura do oco de explotación 

procedendo ao seu recheo con residuos inertes, co fin de favorecer a súa integración na 

paisaxe da contorna e dar cumprimento as determinacións establecidas pola lexislación 

sectorial. Unha vez remodelado o terreo se pretende dar á zona un novo uso baseado no 

aproveitamento forestal e na creación dun bosque autóctono. 

Segundo a “Guía para a rehabilitación de ocos mineiros con RCD”, elaborada polo 

Ministerio para a transición ecolóxica (2018), para o establecemento de alternativas 

seguíronse os criterios de selección de ocos mineiros para a súa rehabilitación con RCD. 

A avaliación preliminar da idoneidade do oco para  súa rehabilitación con RCD basease 

en criterios de aptitude do mesmo para tal fin e na capacidade de acollida do medio. De 

acordo coa mesma, os ocos mineiros máis idóneos serán aqueles que: a) proporcionen a 

maior protección ambiental polas súas características intrínsecas (xeolóxicas,  geotécnicas,  

hidroxeolóxcas, etc.); b) localícense ademais en medios pouco vulnerables á 

contaminación e pouco expostos a riscos naturais que puidesen comprometer a 

integridade da estrutura;  c) atópense próximos a instalacións de xestores de  RCD e/ou 

núcleos de poboación que poidan garantir a subministración suficiente de material e 
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reducir os custos de transporte; d) e que a recuperación do espazo degradado considérese 

prioritaria, por contribuír de forma significativa á mellora da calidade ambiental e da 

paisaxe ou á protección do patrimonio natural e cultural. 

A definición de criterios de exclusión permite así mesmo identificar e eliminar do proceso 

de selección, os ocos mineiros considerados non idóneos para a súa rehabilitación con  

RCD. Incluíronse moitos dos criterios restritivos para a localización de entulleiras de inertes 

propostos no Desenvolvemento Técnico do  R.D. 1481/2001, ademais doutros orientados á 

protección do patrimonio natural e cultural.  

Cadro nº6.- Criterios de exclusión de ocos mineiros para  a súa rehabilitación con RCD 

  

Criterios de exclusión de ocos mineiros para a súa rehabilitación con RCD 
Explotación 

Casalonga 6996 

Ocos mineiros situados en zonas con evidencias dun perigo significativo 

asociado a esvaramentos, movementos en masa ou caída de bloques, ou 

localizados a unha distancia ≤100  m destas zonas  inestables. 

- 

Ocos mineiros situados en caldeiras, conos e cráteres  volcánicos - 

Ocos mineiros situados en áreas  kársticas - 

Ocos mineiros situados en zonas nas que exista un perigo significativo de 

aludes por acumulación estacional de neve ou en áreas que puidesen 

verse afectadas  potencialmentea. 

- 

Ocos mineiros situados en zonas de Dominio Público Hidráulico. - 

Ocos mineiros nos que a distancia vertical entre a cota mínima do fondo de 

escavación do vaso ou de apoio do sistema de impermeabilización artificial 

se fose necesario o seu uso, respecto ao nivel  freático medio sexa ≤ 2  m, 

ou que o nivel  freático poida alcanzar dita cota nun período húmedo. 

- 

Ocos mineiros que puidesen localizarse en humidais  RAMSAR, ou incluídos 

no Inventario Español de Zonas Húmidas ou outros Inventarios das  CCAA. 
- 

Ocos mineiros situados na zona de inundación de período de retorno de 100  

años. 
- 

Ocos mineiros próximos a encoros para abastecemento situados augas 

arriba, a menos de 500  m. 
- 

Ocos mineiros que fosen catalogados e inventariados como Lugares de 

Interese Xeolóxico. 
- 

Ocos mineiros declarados Bens de Interese Cultural ou outra figura de 

protección similar. 
- 

Ocos mineiros que poidan afectar a unha captación de auga. - 
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O ámbito do proxecto non cumpre ningún dos criterios excluíntes resultando polo tanto a 

súa idoneidade para a rehabilitación con RCD. 

Consideráronse tamén criterios técnico-económicos: factor hidroxeolóxico, proximidade a 

masas de auga superficiais, grado de erosión dos taludes ou presenza de inestabilidades, 

distancia a centros de produción de RCD, tamaño de poboación dos núcleos urbanos 

próximos, avaliación do coste de transporte e subministro de RCD, calidade da paisaxe, 

accesibilidade visual analizados no presente documento. 

A idoneidade valórase , mediante un índice de idoneidade (ID) en termos cualitativos 

baixa, media alta e moi alta de acordo coa escala de valoración recollida no seguinte 

cadro. 

Cadro nº7.- Escala de valoración da idoneidade dos ocos mineiros para a súa 

rehabilitación con RCD 

 

 

 

 

De forma xeral, asignase unha idoneidade potencial a cada unha das principais tipoloxías 

de ocos mineiros tal e como se mostra a continuación. 

VALORACIÓN SIMPLIFICADA DA IDONEIDADE POTENCIAL DOS OCOS MINEIROS SEGUNDO TIPOLOXÍA 

  

VALORES DO INDICE DE IDONEIDADE (ID) CLASE DE IDONEIDADE 

≤1 Baixa 

>1-2 Media 

>2-3 Alta 

>3-4 Moi Alta 
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De acordo con todo o exposto, son as canteiras de rocas industriais e ornamentais como a 

que é obxecto do Proxecto, cuxos ocos de explotación foron escavados en macizos 

rochosos masivos impermeables ou chans de baixa permeabilidade, as que mostran unha 

maior idoneidade, que pode oscilar nun rango de valor de media a moi alta segundo os 

casos. Entre os principais factores que contribúen a iso, destacan: o efecto protector da 

barreira natural xeolóxica pola súa baixa permeabilidade fronte aos contaminantes que 

puidesen afectar as augas subterráneas; e a redución dos custos de transporte pola 

proximidade deste tipo de explotacións aos centros urbanos que son os principais xeradores 

de  RCD. 

Coa alternativa 1 preténdese alcanzar unha morfoloxía do terreo similar á que existía antes 

do inicio dos traballos de explotación da canteira. Desta forma, favorécese a integración 

paisaxística e evítase o impacto visual das arestas xeradas cos bancos e bermas da 

explotación. 

Para o recheo da zona afectada pola explotación teranse en conta os seguintes 

parámetros: 

 Superficie de afección do Plan de restauración: 55,85 ha 

 Cota mínima da zona a restaurar: 180 m 

 Cota máxima da zona a restaurar: 240 m 

 Pendente puntual máxima dos taludes de recheo: 20⁰ 

 Pendente media das máximas: 13⁰ 

Aínda que a restauración se levará a cabo de forma progresiva conforme se avancen os 

traballos de explotación, para a determinación dos volumes de material de recheo vaise 

partir dunha situación final “teórica” do oco de explotación, co esgotamento das reservas, 

segundo o aprobado no Proxecto de explotación vixente: 

 Altura de banco: 10 m 

 Ancho de berma: 8 m 

 Ángulo de banco: 85⁰ 

Para o cálculo do volume de material de recheo se realizaron un total de 10 perfís 

transversais, perpendiculares á zona de explotación actual, con distancias entre eles de 

100 m e lonxitude 1.000 m. 

O estado final proposto pretende devolver á zona a topografía orixinal. Non obstante, dado 

que a zona de explotación alcanzaba cotas moi elevadas estudáronse varias alternativas 

para o deseño do estado final (Alternativa 1 e Alternativa 2). Con cada alternativa se obtén 
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un volume de material de recheo diferente.  

Na alternativa 1 obtense o seguinte volume de material de recheo. 

Cadro nº8.- Estado final restauración alternativa 1 vs oco final teórico 

Número Perfil Superficie m2 Distancia m Volume m3 

1 0 100 346.450 

2 6.929 100 1.210.400 

3 17.279 100 1.860.450 

4 19.930 100 2.170.550 

5 23.481 100 2.440.000 

6 25.319 100 2.014.550 

7 14.972 100 1.065.200 

8 6.332 100 468.850 

9 3.045 100 152.250 

10 0 100 0 

TOTAL VOLUME m3 11.728.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 
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Na Alternativa 2 o volume resultante é o seguinte: 

Cadro nº9.- Estado final restauración alternativa 2 vs oco final teórico 

Número Perfil Superficie m2 Distancia m Volume m3 

1 0 100 319.050 

2 6.381 100 1.131.400 

3 16.247 100 1.699.700 

4 17.747 100 1.785.700 

5 17.967 100 1.811.900 

6 18.271 100 1.552.650 

7 12.782 100 951.850 

8 6.255 100 465.000 

9 3.045 100 152.250 

10 0 100 0 

TOTAL VOLUME m3 9.869.500 

 

 

ALTERNATIVA 2 

Como se observa, os volumes de recheo obtidos foron: 11.728.700 m3 para a Alternativa 1 

e 9.869.500 m3 para a Alternativa 2. 

A alternativa finalmente seleccionada é a 2. Esta elección se fundamenta principalmente 

en que a morfoloxía da Opción 2 é máis suave, a cota superior do recheo é menor, e as 

pendentes son máis tendidas. 

No caso da Alternativa 1, ó intentar reproducir a morfoloxía dun outeiro existente no terreo 
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orixinal, alcánzanse pendentes elevadas que dificultan os traballos de restauración, 

acentúan os efectos adversos das escorregas e repercuten negativamente sobre a 

estabilidade do recheo. Por outra banda, tamén se considerou que para o mellor 

desenvolvemento das especies vexetais a empregar na restauración, as pendentes máis 

suaves da Opción 2 serían unha vantaxe. 

Tendo en conta que, como se verá máis adiante, a coroación do recheo se fará con terra 

vexetal ou similar, de 30 cm de espesor, o que, para unha superficie a restaurar de 

558.486,24 m2 supón un volume de 167.545,87 m3, o volume total de inertes que se 

empregarán na restauración será de 9.701.954,10 m3 (9.869.500 m3 – 167.545,87 m3). 
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4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL E DO MEDIO AMBIENTE AFECTADO POLO PROXECTO 

4.1 DESCRICIÓN DO MEDIO FÍSICO  

4.1.1 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 xistos 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: Xistos 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: 

a) ESQUISTOS E PARANEISES (PC-SE) 

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

granítica, neísicas, glandulares e xistosas, 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 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 xistos e paraneises están formados por series monótonas de 

orixe arxiloso e arcósico, con algúns tramos de metacuarcitas que puntualmente dan 

un alivio acusado. 
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b) 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 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. 

4.1.1.1 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 
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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. 

4.1.1.2 Historia xeolóxica 

A historia comeza coa sedimentación no Precámbrico de materiais arxilosos e arcósicos, 

que por posteriores etapas metamórficas dan lugar aos xistos e paraneises. 

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. 
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Simultaneamente prodúcese a intrusión das granodioritas precoces. 

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

xistos 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. 

4.1.1.3 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. 

4.1.2 Hidroxeoloxía e hidroloxía 

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 
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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 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 (Imaxe 1): 

a) 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 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 Miño. 

b) RÍO SAR 

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. 

RÍOS PRINCIPAIS DA CONTORNA 
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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: 

 REGO DE TEXEXE. 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 SESTELO. 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 os 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE AUGA SECUNDARIOS 

4.1.3 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 Galicia emprégase a clasificación da WRB 2014 (Base Referencia Mundial do recurso 

solo 2014).  

Segundo o Mapa de Solos de Galicia no ámbito existen antrosoles (Regosoles espoli-

antrópicos, 4) , solos sobre materiais graníticos (11 e 12) que corresponden a Umbrisoles 

eplépticos e Umbrisoles endolépticos e húmicos, e solos sobre xistos (22), que corresponden 

a Umbrisoles húmicos e endolépticos.  
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MAPA DE SOLOS DE GALICIA 

a) ANTROSOLES  

Son solos que foron intensamente modificados por actividades humanas, como por 

exemplo a adición de materia orgánica ou mineral, carbón vexetal ou 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 poden identificarse como Regosoles espoli-

antrópicos. 

b) UMBRISOLES  

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 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 escuro (poucas veces móllico), en algúns casos sobre un horizonte 

cámbrico subsuperficial con baixa saturación de bases. 

4.1.4 Climatoloxía 

En xeral, o clima non é un parámetro que poda verse afectado por unha explotación de 

pequeno tamaño como a proxectada. O coñecemento das principais característics 

climáticas permite comprender os procesos ecolóxicos  que inflúen no contorno do 

proxecto e condiciona en gran medida os traballos de revexetación e restauración e o 
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programa de medidas mais apropiadado. 

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). 

4.1.4.1 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: 

Cadro 10.- 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. 

Cadro 11.- Datos históricos da estación meteorolóxica Costa (Rois) 

 

  

Estación 

meteorolóxica 

Xeográficas ETRS89 UTM ETRS89 Huso 29 Altitude 

Lonxitude Latitude X Y 

Costa (Rois) 8º42'37,51” 42º47'41,281” 523.681,61 4.738.068,75 163 

Santiago-EOAS 

(Santiago de 

Compostela) 

8º33'33,98” 42º52'33,601” 535.858,08 4.747.009,89 255 

COSTA (ROIS) 

Ano Tª  
Precipitacións 

(L/m2) 

Precipitación 

diaria máx. 

(L/m2) 

Humidade 

media das 

max. (%) 

Humidade 

media das min 

(%) 

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 
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Cadro12.- 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 febreiro, 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. 

4.1.4.2 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 

SANTIAGO-EOAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Ano Tª  
Precipitacións 

(L/m2) 

Precipitación 

diaria máx. 

(L/m2) 

Humidade 

media das 

max. (%) 

Humidade 

media das min 

(%) 

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

estación Santiago – EOAS (Santiago de Compostela). 

Considéranse importantes tres parámetros do vento: 

a) 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 ambas estacións 

(Gráfico 1 e Gráfico 2). Na estación de Costa (Rois) o vento ten múltiples direccións, 

destacando a sur, a norte e a oeste. Mentres que na estación de Santiago – EOAS 

(Santiago de Compostela) o vento historicamente so ten dúas direccións 

predominantes: a norte-este e a sur-oeste. 

DIRECCIÓNS DO VENTO PREDOMINANTES SEGUNDO A ESTACIÓN 

b) VELOCIDADE DO VENTO 

O coñecemento da velocidade do vento permite determinar a velocidade coa que 

se desprazarán determinados problemas ambientais como por exemplo o po. 

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 m/s (10,1 km/h). Isto permite 

obter un rango de velocidades que se terán na explotación. 
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Cadro nº 13.- Velocidade media do vento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 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 
Velocidade media (m/s) 

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 
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Cadro nº 14.- Refacho máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Vexetación 

A Xerarquía bioxeográfica imperante en Galicia, vese contida pola rexión eurosiberiana, a 

subrexión Atlántica-Europea, a subprovincia Cántabro-Atlántica e finalmente, polo sector 

Galaico-Portugués. Como se observa na Imaxe 4 a zona onde se sitúa a explotación 

Casalonga, atópase no sector 2b, chamado Subsector Rías Baixas. 

UNIDADES FITOXEOGRÁFICAS DE GALICIA (SUBSECTORES). MANUEL A. RODRIGUEZ GUTIÁN E PABLO RAMIL (2008)  

Ano 
Refacho máximo (m/s) 

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 
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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 do bosque autóctono. 

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

diferentes grupos que conviven entre eles: 

a) 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. 

b) 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). 

c) 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. 

4.1.6 Fauna 

A fauna polo xeral está moi condicionada pola situación xeográfica e as características 

ambientais que nela danse, principalmente factores climáticos e usos do solo, polo tanto a 

fauna existente na zona ten un forte carácter antrópico, con especies moi adaptadas a 

medios agrícolas e urbanos. 

As especies recollidas neste apartado inclúen o emprazamento na súa área de distribución. 

Durante o traballo de campo realizado constatouse a existencia de algunhas delas, non 

obstante, é probable a ausencia de outras, polo menos de xeito habitual debido a 

influencia humana, á destrucións de hábitats, as alteracións do medio físico, etc.  

En xeral, a adaptación das especies aos medios agrícolas favorece a perda xeneralizada 

de grandes vertebrados e unha diminución das especies silvícolas en beneficio das 

pratenses e antropófilas de menor interese de conservación. 

Consultados os catálogos recollidos no seguinte cadro, a continuación inclúense as 

especies presentes na área de estudo, especificando para cada unha delas :  
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 Clase  

 Nome científico  

 Nome galego 

 Lexislación que lle confire algún tipo de protección: 

 Directiva 97/62/CE pola que se adapta ao progreso científico e técnico a 

Directiva 92/43/CE, relativa a conservación dos hábitats naturais  da flora e 

fauna silvestres: 

II_ especies incluídas no Anexo II, que deben ser obxecto de medidas de 

conservación do hábitat (as que van sinaladas las que van acompañadas de 

un asterisco son “especies prioritarias”) 

IV_ incluídas no Anexo IV, estritamente protexidas 

V_ incluídas no anexo V, que poden ser obxecto de medidas de Xestión 

 Directiva 79/409/CE, referente a Conservación das Aves Silvestres, ampliada 

polas Directivas 91/294/CE, 94/24/CE y 97/49/CE 

I_ incluídas no Anexo I, que deben ser obxecto de medidas de protección do 

hábitat 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado 

de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español 

de Especies Ameazadas. 

V: vulnerable 

P.E: en perigo de extinción  

 Decreto 167/2011, de 4 de Agosto, polo que se modifica el Decreto 88/2007, 

polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas 

P.E: en perigo de extinción (Anexo I) 

V: vulnerable (Anexo II) 

As especies inventariadas están catalogadas como Non Ameazadas, Existe unha  especie 

coa categoría de vulnerable; o rato de almizcre. Vive en arroios montañosos de augas 

limpas e osixenadas con fluxo de auga regular durante todo o ano polo que a súa presenza 

na zona de estudo é pouco probable ao non presentar as condicións necesarias do seu 

hábitat. 

O morcego común (Pipistrellus pipistrellus) destaca por estar catalogado como de interese 
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especial polo catálogo nacional de especies ameazadas. 

Cadro nº 15.- Aves 

ESPECIES  DIRECTIVA HÁBITAT´S  D.AVES  
R.DECRETO 

139/2011 

DECRETO 

167/2011 

(CGEA) 

NOME  
NOMBRE 

GALEGO  

A
N

E
X

O
 

II
 

A
N

E
X

O
 

IV
 

A
N

E
X

O
 

V
 

A
N

E
X

O
 

I V
  

P
.E

  

A
n

e
x

o
 

I 
(P

.E
) 

A
n

e
x

o
 

II
 (

V
.)

 

Acanthis cannabina 
PARDILLO 

COMÚN 
        

Apus apus CIRRIO COMUN            

Asio Otus BUHO PEQUEÑO           

Buteo buteo MIÑATO COMÚN            

Certhia 

brachydactyla 

CABEADOR 

COMUN  
   SI       

Columba palumbus POMBO TORCAZ    SI       

Corvus corax CORVO           

Corvus corone 
CORVO 

PEQUEÑO 
   SI       

Cuculus canorus CUCO COMÚN           

Delichon urbicum 
ANDORIÑA DO 

CU BRANCO  
          

Dendrocopos major PETO REAL    SI       

Emberiza calandra TRIGUERO           

Emberiza cia 
ESCRIBENTA 

RISCADA  
          

Erithacus rubecula PAPORRUBIO           

Falco subbuteo             

Fringilla coelebs PIMPÍN COMÚN    SI       

Hirundo rustica 
ANDORIÑA 

COMÚN  
          

Motacilla alba 
LAVANDEIRA 

BLANCA  
          

Parus ater      SI       

Parus caeruleus FERREIRIÑO REAL            

Parus cristatus 
FERREIRIÑO 

CRISTADO 
          

Parus major FERREIRIÑO REAL            

Pica pica             

Picus viridis PETO VERDE            

Regulus ignicapilla 
ESTRELIÑA 

RISCADA 
          

Saxicola torquatus CHASCO COMÚN            

Streptopelia turtur 
CABEADOR 

COMUN  
   SI       

Strix aluco             

Sturnus unicolor 
ANDORIÑA DO 

CU BRANCO  
          

Sylvia atricapilla 
PAPUXA DOS 

AMORES  
          

Troglodytes 

troglodytes 
CARRIZA     SI       

Turdus merula MERLOCOMÚN     SI       

Tyto alba CURUXA            

Upupa epops BUBELA            
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Cadro nº 16.- Mamíferos 

ESPECIES  DIRECTIVA HÁBITAT´S  
R. DECRETO 

139/2011 

DECRETO 

167/2011 

(CGEA) 

NOME NOME GALEGO 

A
N

E
X

O
 

II
 

A
N

E
X

O
 

IV
 

A
N

E
X

O
 

V
 

V
 

P
. 
E
 

A
n

e
x

o
 I
 

(P
.E

) 

A
n

e
x

o
 I
I 

(V
.)

 

Apodemus silvaticus RATA DE CAMPO        

Crocidura suaveolens 
MUSARAÑA 

CAMPESINA 
       

Galemys pyrenaicus RATA DE ALMIZCRE  SI SI  V     * 

Lepus capensis LEBRE        

Mus musculus RATO CASEIRO          

Mustela putorius TURÓN COMÚN        

Oryctolagus cuniculus COELLO BRAVO          

Pipistrellus pipistrellus MORCEGO COMÚN        

Rattus norvegicus RATA COMÚN          

Sciurus vulgaris ESQUÍO           

Sus scrofa XABARÍN           

Talpa occidentalis OURIZO EUROPEO        

Vulpes vulpes RAPOSO           

 

Cadro nº 17.- Reptis 

ESPECIES  DIRECTIVA HÁBITAT´S  R.DECRETO 139/2011 

DECRETO 

167/2011 

(CGEA) 

NOME  NOME GALEGO  
ANEXO 

I 

ANEXO 

IV 

ANEXO 

V 
Vulnerable  P.Extinción  

Anexo 

I (P.E) 

Anexo 

II (V.) 

Anguis fragilis ESCANCER COMUN  NO NO NO ----- -----   * 

Lacerta lepida LAGARTO ARNAL  NO NO NO ----- -----     

Lacerta 

schreiberi 

LAGARTO DAS 

SILVAS  
SI SI NO ----- -----     

Natrix maura COBRA VIPERINA  NO NO NO ----- -----     

Natrix natrix COBRA DE COLAR NO SI NO ----- -----     

Vipera seoanei ---- NO NO NO         

 

O ámbito do proxecto non se atopa entre as zonas de afección dos diferentes plans de 

conservación ou recuperación de especies de flora e/ou fauna publicados. 

Respecto a zonificación do Plan de xestión do lobo en Galicia, aprobado mediante o 

Decreto 297/2008, de 30 de decembro, para garantir a viabilidade desta especie e a súa 

existencia coa da gandaría extensiva e coa viabilidade económica das explotacións 
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agropecuarias, o municipio de Teo atópase na denominada zona de xestión 3, onde a 

densidade de lobos é de 0 a 1,27 (lobos/100 Km2) e o número de danos rexistrados inferior 

a 5. Nesta zona non se autorizan controis salvos casos excepcionais que terán que estar 

especialmente xustificados. O desenvolvemento do proxecto non se atopa entre os 

factores que afectan a conservación da especie segundo as determinación do Plan de 

xestión. 

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. 

4.1.7 Áreas estratéxicas de conservación 

Para a identificación das áreas estratéxicas de conservación tivéronse en conta, de acordo 

co establecido nas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT) os seguintes 

ámbitos: 

 Os espazos naturais protexidos establecidas pola lexislación estatal (Lei 42/2007, do 

13 de decembro, do Patrimonio natural e da biodiversidade, BOE n.º 299, 14/12/2007) 

e autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da natureza, DOG n.º 

171, 04/09/2001), en materia de espazos naturais e conservación da natureza. 

Analizáronse os espazos incluídos na Rede Natura 2000 e as ampliacións propostas 

(Zonas de especial conservación e Zonas de especial protección para as aves) e na 

Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos (reserva natural, parque nacional, 

parque natural, monumento natural, humidal protexido, paisaxe protexida e zonas 

de especial conservación dos valores naturais), as Áreas protexidas por instrumentos 

internacionais ( Reservas da Biosfera e Humidais Ramsar), os Espazos de interese local 

e os Espazos privados de interese natural. 

 Outras posibles áreas ou formacións que poidan presentar valores de calquera tipo 

físico ou natural cun interese local ou supramunicipal, e que complementen a 

funcionalidade das xa protexidas, revalorizando todo o territorio. Neste caso 

tivéronse en conta: os espazos naturais delimitados nas Normas subsidiarias de 

planeamento, as zonas protexidas polo Plan Hidrolóxico da demarcación Galicia- 

Costa, o Inventario de Humidais de Galicia, o Catálogo de Árbores Monumentais de 

Galicia, as áreas prioritarias de reprodución, alimentación, dispersión e 

concentración local de especies de aves e as IBAs (International Birds Areas). 

Segundo o estudo realizado no ámbito da Concesión e nas súas proximidades non existen 

áreas estratéxicas de interese para a súa conservación situándose a mais próxima (Sistema 

fluvial Ulla-Deza) a mais de 3 km do ámbito do proxecto descartándose polo tanto posibles 

afección sobre as mesmas debidos ao desenvolvemento do Plan de Restauración. 
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4.1.8 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. 

4.1.8.1 Elementos da paisaxe 

Na paisaxe pódense diferenciar elementos estruturais e elementos texturais (Pérez Alberti, 

A., 2008). Dentro dos primeiros englóbanse as formas do relevo, o rochedo, os solos ou as 

augas, aínda que estas últimas poden sufrir cambios con relación á actividade humana. 

Nos segundos enmárcanse os campos de cultivo, as infraestruturas, as construcións 

urbanas, ou sexa, todo aquilo que está en relación coa actividade humana sobre un 

territorio. 

Como elementos estruturais no ámbito de estudo destacan as 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 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. 

A modificación da morfoloxía do terreo, en canto a formas (hocos e pistas de acceso) e 

cores xerada pola explotación a ceo aberto e o principal elemento textural.  Destacan ao 

redor, a disposición xeométrica dos cultivos e os construcións dos asentamentos que se 

mesturan coa vexetación arbórea e coas formas lineais que introducen as vias de 

comunicación na paisaxe.  

Predominan os tons verdes propios da vexetación de coníferas, mesturados con cores ocres 

dos cultivos e os grises propios das edificacións e do afloramento rochoso. 

A vexetación arbórea de elevado porte que rodea o ámbito do proxecto xunto coa 

orografía do terreo exercen de efecto pantalla amortecendo o impacto visual da 

explotación e minimizando a súa conca e polo tanto a súa visibilidade tanto dende as vías 

de comunicación, como desde os núcleos de poboación próximos. 

4.1.8.2 Valoración da paisaxe 

A valoración non consiste nunha mera ponderación cuantitativa da paisaxe ou nunha 

enumeración dos seus elementos singulares, senón que se trata de extractar aqueles 

aspectos da paisaxe, xa descritos en apartados anteriores, que merecen unha especial 
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consideración. 

Estes son valores tanxibles; os valores ecolóxicos ( espazos de interese natural, corredeores 

ecolóxicos, etc), valores históricos (elementos do patromonio cultural, etc), valores 

produtivos (aproveitamento agrícola, forestal, turístico, etc) e intanxibles; valores estéticos, 

valores identitarios (romarias, tradicións, etc).  

Considerando a ausencia de elementos tanxibles e intanxibles significativos pódese afirmar 

que o ámbito do proxecto non presenta unha elevada calidade paisaxística á vez que ve 

minimizada a súa conca visual grazas ao  grado de ocultación que proporciona a pantalla 

vexetal e a composición topográfica da actuación desde os principais puntos de 

observación (principais vias e asentamentos próximos). 

4.2 DEFINICIÓN DO MEDIO SOCIO-ECONÓMICO DA ZONA 

4.2.1 Aproveitamentos mineiros 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 explotació*ns mineiras vixentes na actualidade. Para destacar estes 

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

explotación. 

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

explotación Casalonga. 

4.2.1.1 Dereitos mineiros da Sección B 

Cadro nº 18.- Aproveitamentos de augas mineirais 

Nome Nº Rexistro Estado Superficie Titular 

Nuestra Señora 

de Los Ángeles 
AC/B/01004 09/12/1997 1889.15 ha 

Balneario do 

Tremo S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

DEREITOS MINEIROS DA SECCIÓN B  
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4.2.1.2 Dereitos mineiros da Sección C 

Cadro nº 19.- Produtos de canteira 

 

Cadro nº 20.- Mineirais non metálicos 

 

Cadro nº 21.- Mineirais  metálicos 

 

 

 

 

 

 

 

DEREITOS MINEIROS DA SECCIÓN C (1) 

  

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.  

San Marcos AC/C/07087 Cancelado 12 CM Cementos de Areas S.L. 

Caeiro AC/C/07017 Fin vixencia 7 CM Granitos Xesteiras S.L. 

Riba das 

Bouzas 
PO/C/02984 Fin vixencia 8 CM Granitos Xesteiras S.L. 

Morono AC/C/07077 Fin vixencia 1 CM Materiales de construcción o Pedrón S.L. 

Nome Nº Rexistro Estado Superficie Titular 

Serrabal AC/C/06073 Otorgado 805.7 ha Rocas, arcillas y minerales S.A. 

Serrabal 2ª AC/C/07056 Solicitado 2 CM Rocas, arcillas 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. 

Jaguar AC/C/05001 Cancelado 100.000 ha Explotaciones Gallegas S.L. 

Ultreya AC/C/02945 Cancelado 550.000 ha Explotaciones Gallegas S.L. 
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DEREITOS MINEIROS DA SECCIÓN C (2) 

4.2.2 Usos do solo 

O Plan de restauración abrangue os terreos da explotación a ceo aberto. 

Os diferentes usos do solo no contorno da 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 sueste 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 Infraestruturas 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: 

  



   
 

Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996. Concello de Teo (A Coruña) 

Avaliación de impacto ambiental simplificada 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

46 

Cadro 22.- Clases 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% 

 

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. 

Cadro 23.- Categorías de solo Concello de Teo 

 

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. 

 

  

Clase Categoría Superficie (ha) % Total 

Urbano 
Consolidado 345,87 4,3% 

Non Consolidado 26,62 0,3% 

Urbanizable 
Delimitado 203,24 2,6% 

Non delimitado 132,95 1,7% 

Rural 
De orixe 329,71 4,1% 

Expansión 609,96 7,7% 

Rústico 

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% 

TOTAL CONCELLO DE TEO 7.965,45 100,0% 
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CATEGORÍAS DE SOLO CONCELLO DE TEO 

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

restauración se atopa sobre solo clasificado como rústico de protección ordinaria (R-1), 

rústico de protección forestal (R-3) e rústico de protección das augas (R-5) no sector 

nordeste.  

De acordo co indicado no Artigo 35. k) da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, 

ó estar a actividade dentro do ámbito da lexislación mineira, o uso é admisible en calquera 

dos tipos de solo presentes.  

4.2.3 Demografía 

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

poboacional  de 232 hab/km², nun termo municipal de 79,65 km². 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 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 2017. 

O seguinte gráfico 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 

4,3%

0,3%
2,6% 1,7%

4,1%

7,7% 6,7%

12,4%

0,2%

43,8%

11,3%

4,4%

0,5%

Categorías de solo
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Santiago de Compostela 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 (Gráfico 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 (Gráfico 6) aínda que con menor intensidade, aumentando un 

24%, debido probablemente a unha maior distancia ata Santiago de Compostela. 

Seguindo a liña tamén aumenta a poboación en Brión (Gráfico 7) pero de xeito máis 

discreto que os anteriores, nun 18%, encontrándose á súa vez máis lonxe da capital de 

Galicia. 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN EN AMES 
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EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN EN ROIS 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN EN PADRÓN 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN EN BRIÓN 
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EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN EN TEO 

No seguinte gráfico 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 de 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. 

POBOACIÓN POR IDADES. CONCELLO DE TEO 

4.2.4 Actividades económicas 

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

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 no seguinte cadro. 

Cadro 24.- Evolución do paro rexistrado no Concello de Teo 

 

  

Ano Taxa paro Nº Parados Poboación 

2018 12,70% 1.097 18.478 

2017 11,84% 1.023 18.478 

2016 13,72% 1.182 18.510 

2015 15,97% 1.370 18.505 

2014 17,51% 1.476 18.254 

2013 19,92% 1.640 17.942 

2012 19,08% 1.655 18.454 

2011 17,02% 1.480 18.266 

2010 15,04% 1.294 17.940 

2009 14,43% 1.231 17.807 

2008 12,32% 1.039 17.625 

2007 11,35% 833 17.441 

2006 10,58% 857 17.168 
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No seguinte gráfico 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. 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DO PARO EN TEO 

4.3 INFRAESTRUTURAS 

O ámbito conta con viais de acceso á explotación desde as estradas N-550 e dende a 

estrada da deputación DP-0205. Ademais conta con pistas internas para a extracción do 

recurso. 

Entre as infraestruturas que se emprazan na proximidade da explotación “Casalonga” Nº 

6996 atópase a autopista AP-9 a altura do quilómetro 83.  

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. 

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 
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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. 

4.4 PATRIMONIO CULTURAL 

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. 
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5. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS SOBRE O MEDIO  

Neste apartado identifícanse e analízanse os posibles efectos (positivos e negativos) da 

alternativa finalmente seleccionada sobre cada un dos aspectos ambientais que poden 

verse alterados polo desenvolvemento do Plan de restauración. 

As diferentes operacións de restauración, que se desenvolverán en períodos de tempo 

dilatados, producen efectos sobre o medio ambiente debido fundamentalmente a: 

 Ao traballo e desprazamentos da maquinaria 

 A xeración de residuos (filtros, aceites, embalaxes, restos vexetais, etc) 

 Á xestión da auga 

 Á propia natureza do traballo que afecta á paisaxe e a biodiversidade de forma 

negativa nas etapas iniciais para logo ter un efecto positivo sobre os mesmos 

factores. 

Resúmense a continuación os principais aspectos ambientais susceptibles de verse 

afectados polas labores de restauración propostas polo Plan. 

Cadro nº 25.- Aspectos ambientais que poden verse afectados polas labores de restauración 

 

  

FASES DO PLAN DE RESTAURACIÓN 

Aspectos ambientais que poden verse afectados 
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Fase: Acondicionamento do terreo          

Labores de limpeza, desmantelamento..          

Xestión da auga          

Fase: Recheo          

Recheo do oco mediante tongadas          

Integración de frontes e bermas          

Fase: Revexetación          

Extensión de terra vexetal   +       

Sementeira e plantacións   +   + +   

Fase: Abandono          

Rehabilitación total do espazo   +  + + + +  
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O estudo da interacción das accións do proxecto sobre os factores do medio basease na 

metodoloxía desenvolvida por CONESA FEDZ-VITORA (1993).  

Mediante a análise da importancia do efecto realizase unha avaliación global que permite 

adquirir unha visión integrada e sintética da incidencia ambiental do Plan 

interrelacionando a causa-efecto coa estimación do impacto potencial. 

Realízase unha media ponderada dos valores sinalados, obténdose así o impacto total 

como un resultado numérico de acordo coa lexislación de aplicación para a avaliación 

ambiental e tendo en conta a necesidade de aplicación de medidas correctoras ou 

protectoras e do tempo de recuperación, o valor do recurso afectado. 

Cadro 26.- Caracterización dos efectos  

 

Signo (S) Intensidade (I) Extensión (Ex) 

Positivo + 

Negativo - 

Baixa 1 Puntual 1 

Media 2 Parcial 2 

Alta 4 Extenso 4 

Moi Alta 8 Total 8 

Total 12   

Momento (M) Recuperabilidade (R) Reversibilidade (Rv) 

Largo prazo 1 Inmediato 1 Corto prazo 1 

Medio prazo 2 A medio prazo 2 Medio prazo 2 

Inmediato 4 Mitigable 4 Irreversible 4 

Crítico +4 Irrecuperable 8  

Persistencia (P) Sinerxía (SI) Periodicidade (Pr) 

Fugaz 1 Simple 1 Descontinuo  1 

Temporal 2 Sinérxico 2 Periódico 2 

Permanente 4 Moi sinérxico 4 Continuo 4 

Acumulación (A) Efecto (E) 

Simple 1  Directo 1 

Acumulativo 4  Indirecto 4 

Importancia (Im) 

IM= ± [3(I) + 2(EX) + SI + PE + E + MO + A + R + RV + P] 

FTE: “GUIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”. V. CONESA FDEZ-VÍTORA 

 

Unha vez obtida a valoración cuantitativa da importancia do efecto procedese á 

clasificación do impacto partindo da análise do rango da variación.  

A importancia do efecto toma valores entre 13 e 100. Se o valor é menor ou igual que 25 
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clasificase como COMPATIBLE (CO), se o seu valor é maior que 25 e menor ou igual que 50 

clasificase como MODERADO (M), cando o valor obtido sexa maior que 50 pero menor ou 

igual que 75 entón a clasificación do efecto é SEVERO (S), e por último cando se obteña 

un valor maior que 75 a clasificación que se asigna é de CRITICO (C) : 

 EFECTO MÍNIMO: Aquel que pode demostrarse que non é notable. 

 EFECTO AMBIENTAL COMPATIBLE: Aquel cuxa recuperación é inmediata tras o 

cesamento da actividade, e non precisa prácticas protectoras ou correctoras. 

 EFECTO AMBIENTAL MODERADO: Aquel cuxa recuperación non precisa prácticas 

protectoras ou correctoras intensivas, e no que a consecución das condicións 

ambientais iniciais require certo tempo. 

 EFECTO AMBIENTAL SEVERO: Aquel no que a recuperación das condicións do medio 

esixe a adecuación de medidas protectoras ou correctoras, e no que, aínda con 

esas medidas, aquela recuperación precisa un período de tempo dilatado. 

 EFECTO AMBIENTAL CRÍTICO: Aquel cuxa magnitude é superior ao umbral aceptable; 

con el prodúcese unha perda permanente da calidade das condicións ambientais, 

sen posible recuperación, mesmo coa adopción de medidas protectoras ou 

correctoras. 

5.1 EFECTOS SOBRE A ATMOSFERA 

Os diferentes procesos que teñen lugar durante a fase de restauración soen producir a 

emisión de partículas de po a atmosfera xunto con emisións contaminantes debido ao 

movemento de maquinaria. 

Tamén produciranse alteracións na calidade sonora, xeralmente de forma intermitente, 

debido a operacións concretas como o arranque dos motores, carga e descarga de 

material, etc. 

Non obstante, o feito de que as emisións produciranse no horario laboral da canteira, é 

dicir, en horario diúrno, a distancia ás áreas poboadas e o efectos pantalla da vexetación 

que rodea o ámbito minimizan a magnitude do efecto. 

O efecto verase reducido tamén co número e clase de maquinaria homologada a 

empregar que contará cun mantemento periódico para corrixir e previr anomalías e 

desgastes propios do funcionamento. 
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Cadro 27.- Caracterización dos efectos sobre a atmosfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 EFECTOS SOBRE O CLIMA E O CAMBIO CLIMÁTICO 

Como se dixo anteriormente o tamaño da explotación non a fai susceptible de xerar 

efectos sobre o clima. 

As emisións gasosas de partículas NOx, CO, CO2 e NH debido ao tránsito de vehículos e 

maquinaría supoñen un efecto global de magnitude compatible. 

5.3 EFECTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

Como se dixo apartados anteriores, non existen espazos naturais protexidos nin áreas 

complementarias dos mesmos na contorna da explotación. A área estratéxica de 

conservación mais próxima atópase a mais de 3 km da canteira polo que non se prevén 

afeccións sobre o patrimonio natural. 

Respecto a fauna, non existen especies de interese catalogadas polas diferentes 

instrumentos de protección e a flora no ámbito atopase limitada ao seu contorno 

exercendo de efecto pantalla da explotación. A vexetación circundante e de porte 

elevado e esta formada por unha masa mixta de coníferas entre as que se atopan en 

menor grado de cobertura exemplares de caducifolias. 

No ámbito obxecto de restauración non existe cuberta vexetal de interese para a súa 

conservación pola súa natureza ou singularidade ao tratarse dun solo degradado pola 

actividade mineira, polo que as afeccións aos hábitats e as pautas da fauna tamén serán 

de baixa intensidade e de magnitude Compatible. 

Compre destacar os efectos positivos que xerará sobre a biodiversidade o 

ATMOSFERA 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
- 1 2 4 1 1 1 2 4 4 4 C 

Xestión da auga             

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas - 2 2 4 1 1 1 1 4 4 4 C 

Integración de frontes e bermas - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 C 

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 4 C 

Sementeira e plantacións - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 4 C 

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo             
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desenvolvemento da fase de revexetación do espazo degradado. A plantación de 

especies autoctónas contribuirá a que desapareza a artificialidade do medio , 

aumentando a fertilidade, a maior retención de humidade e a estabilización dos solos. 

Favorécese a creación de microclimas debaixo da propia cuberta arbórea, promovendo 

o desenvolvemento de microorganismos e fauna, co que se vai acadar un estado de 

biodiversidade moi superior que o existente con carácter previo á implantación da 

actividade mineira, cumprindo por tanto co obxectivo proposto. 

Cadro 28.- Caracterización dos efectos sobre a biodiversidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

No ámbito da concesión nin nas súas proximidades existen elementos do patrimonio 

cultural de Galicia polo que as non se prevén afeccións sobre os mesmos. 

5.5 EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

Considerando a conca visual da canteira e a ausencia de elementos paisaxísticos 

significativos pódese afirmar que as afeccións á paisaxe froito da presenza de maquinaria 

necesaria para as labores de recheo e revexetación serán compatibles coa presenza da 

explotación e o contorno durante as fases de acondicionamento do terreo, recheo e 

revexetación. 

A rehabilitación do oco mediante o seu recheo supón a recuperación topográfica orixinal 

en gran medida polo que a rehabilitación e integración paisaxística é mais sinxela e o 

efecto e positivo polo seu carácter integrador. 

  

BIODIVERSIDADE 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
- 1 2 4 1 1 4 1 1 4 4 C 

Xestión da auga             

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas - 1 2 4 1 1 4 1 1 4 4 C 

Integración de frontes e bermas             

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal + 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 C 

Sementeira e plantacións + 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 C 

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo + 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 C 
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Cadro 29.- Caracterización dos efectos sobre a paisaxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 EFECTOS SOBRE O CICLO DA AUGA 

Dentro da concesión non existen correntes de auga permanentes nin descontinuas de 

auga. Tampouco existen grandes concas de captación que se vexan interceptadas polo 

ocos e escombreiras. 

O arrastre de augas de escorrenta procedentes da chuvia que se introduzan nos distintos 

ocos da canteira e zonas de infraestruturas poden producir algún tipo de contaminación 

superficial por arrastre de sólidos en suspensión aos cauces próximos polo que 

proxectaranse unha serie de cunetas perimetrais das augas superficiais cara a actual rede 

de drenaxe e balsas existentes na explotación, executada de conformidade co proxecto 

aprobado e segundo a autorización de vertido outorgada polo organismo de conca Augas 

de Galicia con clave DH.V15.13781. 

Conducir as augas cara a rede de drenaxe existente redunda nunha redución da 

posibilidade de xeración de lixiviados, unha mellora das condicións de estabilidade, maior 

facilidade de operación da maquinaria durante o proceso de recheo e unha redución dos 

procesos erosivos en fases posteriores á clausura. 

O selado mediante vexetación proporciona unha capacidade de evapotranspiración 

beneficiosa desde o punto de vista da minimización da entrada de auga cara o recheo.  

  

PAISAXE 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
- 2 2 4 2 2 4 2 4 1 4 M 

Xestión da auga             

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas - 2 2 4 1 1 1 1 4 1 4 C 

Integración de frontes e bermas - 2 2 4 1 1 1 1 4 1 4 C 

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal - 1 1 4 2 1 1 2 4 1 1 C 

Sementeira e plantacións - 1 1 4 2 1 1 2 4 1 1 C 

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo + 8 2 2 2 2 4 2 4 1 4 M 
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Cadro 30.- Caracterización dos efectos sobre o ciclo da auga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 EFECTOS SOBRE O SOLO 

O solos existentes no ámbito foron e seguen a ser, nas zonas onde o recurso non esta 

esgotado, eliminados sobre as superficies onde se proxectan ocos de explotación, pistas, 

etc.  

Ente os efectos sobre o solo atópase a destrución dos horizontes superficiais e a 

compactación naquelas zonas onde se produce o paso de maquinaria pesada. 

A prevención da contaminación dos solos durante a restauración pro vertidos de sustancias 

nocivas e un aspecto que non deber ser obviado polo que debera preservarse a repostaxe 

dos equipos móbiles en lugares acondicionados e provistos de elementos de recollida de 

derrames. 

En relación coa asignación dun uso do solo para o terreo que representa o oco mineiro 

recheo e clausurado tivéronse en conta os usos existentes no contorno. Tras as labores de 

rehabilitación do oco a xeomorfololoxía do terreo será recuperada proxectándose a volta 

ao uso forestal que se desenvolvía no ámbito antes da explotación. 

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. 

  

CICLO DA AUGA 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
            

Xestión da auga - 2 1 4 2 1 4 2 4 1 1 M 

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas             

Integración de frontes e bermas             

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal - 1 1 4 2 1 1 2 4 1 1 C 

Sementeira e plantacións + 1 1 4 2 1 1 2 4 1 1 C 

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo - 1 1 4 2 1 4 2 4 1 1 C 
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Cadro 31.- Caracterización dos efectos sobre o solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN E A SAÚDE HUMANA 

O incremento no tránsito de vehículos, a eliminación dos refugallos, os movementos 

interiores propios do recheo dos ocos, son xeralmente causa de impactos sobre a 

poboación e a súa calidade de vida. 

Como se dixo anteriormente, o tránsito de vehículos será unha fonte posible de afección a 

atmosfera en forma de ruídos, gases e emisións e será causa de trastorno para a poboación 

debido fundamentalmente a distancia dos núcleos a explotación e á circulación dos 

mesmos polas vías de comunicación que dan acceso á canteira.  

Sobre a magnitude do efecto debido ao incremento de vehículos, compre destacar que 

o principal acceso á explotación realízase a través da estrada N-500 (Tui-A Coruña). 

Segundo a DGT esta estrada conta cunha alta densidade de tráfico, sendo a IMD 

(Intensidade media diaria, ano 2017) a altura do Km 72 na conexión coa estrada da 

deputación que accede a canteira, de 12.279 vehículos, dos cales 924 son vehículos 

pesados. Polo que pode afirmarse que o transito de camións non alterará en gran medida 

a intensidade de vehículos pesados que xa circulan por esta estrada. Por outra parte, 

desde a N-550 se accede á canteira a través da estrada da deputación DP-0205 que non 

atravesa núcleos de poboación. 

Para realizar o recheo do oco de explotación vanse empregar residuos inertes, non 

perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou biolóxicas 

significativas. Ademais, non son solubles nin combustibles, nin reaccionan física nin 

quimicamente, nin de ningunha outra maneira, nin son biodegradables, nin afectan 

negativamente a outros materiais cos que entran en contacto, de maneira que poidan dar 

SOLO 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
- 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 M 

Xestión da auga             

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas - 2 2 4 4 4 4 2 1 1 4 M 

Integración de frontes e bermas - 2 2 4 4 4 4 1 4 1 4 M 

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal - 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 M 

Sementeira e plantacións + 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 M 

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo + 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 M 
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lugar á contaminación do medio ou prexudicar a saúde humana 

Por outra parte, os efectos sobre a poboación danse na creación de postos de traballo 

directos e indirectos a través da demanda de servizos, subministros, hostelería, etc. 

O proxecto non supón unha alteración dos usos desenvolvidos no ámbito. En relación coa 

asignación dun uso do solo para o terreo que representa o oco mineiro recheo e 

clausurado tivéronse en conta os usos existentes no contorno. A existencia dos mesmos 

implica por un lado que o medio natural é capaz de soportalos e por outro que a 

poboación probablemente os acepte. 

Cadro 32.- Caracterización dos efectos sobre a poboación e a saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 EFECTOS SOBRE A XERACIÓN DE RESIDUOS 

A execución do proxecto xerará unha cantidade reducida de residuos. Durante todas as 

fases da restauración vanse xerar residuos tales como pneumáticos usados, filtros, aceites, 

envases, etc.. que deberán ser xestionados seguindo os principios de redución da xeración, 

recollida selectiva, separación , inventario e xestión. 

A xeración deste residuos será xestionada de acordo coa autorización de pequeno 

produtor de residuos que ten en vigor o titular da explotación. 

En xeral os residuos xerados serán asimilables a urbanos con escasas posibilidade de que se 

produzan vertidos residuais incontrolados. 

Respecto o material a empregar no recheo será sometido a un control de entrada nas 

POBOACIÓN E SAUDE 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
- 2 2 4 1 2 1 2 1 1 4 C 

Xestión da auga             

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas - 4 4 4 1 2 1 2 1 1 4 M 

Integración de frontes e bermas             

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal - 1 1 4 1 2 1 4 1 1 4 C 

Sementeira e plantacións + 1 1 4 1 2 1 4 1 1 4 C 

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo + 2 2 4 1 1 1 2 4 1 4 C 
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condicións que establece a lexislación vixente. 

O efecto do desenvolvemento do plan sobre esta variable é positivo ao implementar un 

mecanismo de valorización dos residuos inertes. 

Cadro 33.- Caracterización dos efectos sobre a xeración de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No seguinte cadro se resume a avaliación global dos distintos efectos producidos polo 

desenvolvemento do plan de restauración. Como pode observarse, mais do 65% dos 

efectos previstos son de signo negativo acadando so o 23,54% dos mesmos a magnitude 

de moderados e precisando o establecemento de medidas preventivas, correctoras e 

compensatorias que contribúan a minimizalos. 

Cadro 34.- Avaliación global dos efectos 

 

EFECTOS 

SIGNO 
POSITIVO (+) NEGATIVO (-) 

Nº % Nº % 

Compatible 7 20,59% 16 47,05 

Moderado 4 11,76 7 20,59 

Severo     

Crítico     

TOTAL 11 32,36% 23 67,64% 

 

  

XERACIÓN DE RESIDUOS 

 S I Ex M R Rv P Si Pr A Ef Im 

Fase: Acondicionamento do terreo  

Labores de limpeza, 

desmantelamento.. 
- 1 2 4 1 2 1 2 1 1 4 C 

Xestión da auga + 1 2 4 1 2 1 2 1 1 4 C 

Fase: Recheo  

Recheo do oco mediante tongadas + 4 4 4 1 2 1 2 1 1 4 M 

Integración de frontes e bermas             

Fase: Revexetación  

Extensión de terra vexetal             

Sementeira e plantacións             

Fase: Abandono  

Rehabilitación total do espazo             
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6. VULNERABILIDADE DO PROXECTO ANTE RISCOS NATURAIS OU TECNOLÓXICOS 

De conformidade co artigo 35 da Lei 9/2018, neste apartado analízase a vulnerabilidade 

do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes  e sobre os posibles efectos 

adversos sobre o medio en caso de ocorrencia dos mesmos. 

Compre salientar que a análise de efectos previstos no apartado anterior xa ven de analizar 

e caracterizar os posibles efectos adversos que poden resultar da execución do proxecto. 

Compres destacar neste punto que o proxecto esta excluído da aplicación da normativa 

SEVESO de conformidade co establecido no artigo 4 do Real Decreto 1245/1999, de 16 de 

xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves 

nos que interveñan substancias perigosas. 

Os riscos considerados relacionados coa rehabilitación do oco mineiro poden ter diferentes 

causas: 

 Tecnolóxicos: Incendios, derrames e explosións 

 Naturais: Inundacións, desprendementos, deslizamentos, ventos, movementos 

sísmicos. 

 Antrópicos: Danos de terceiros, vandalismo. 

6.1.1 Risco de incendios ou explosións 

Os incendios que poden acontecer na concesión poden ser debidos a cortocircuitos ou 

chispas xeradas durante os traballos de mantemento. Dadas as características das 

instalacións existentes no ámbito non se prevén efectos adversos sobre bens inmobles ou 

poboación.  

A existencia dun plan de emerxencias minimiza as posibles consecuencias de este 

fenómeno. 

6.1.2 Risco sísmico 

Trátase dun dos fenómenos naturais con maior capacidade para producir consecuencias 

catastróficas sobre áreas concretas de territorio, podendo dar lugar a desllizamentos, 

desprendementos no ámbito da canteira. 

Considerase como zona xeográfica con risco de sufrir terremotos de intensidade igual ou 

superior a VI, a aqueles Concellos incluídos no Anexo do Real Decreto 997/2002, de 27 de 

setembro, polo que se aproba a Norma de construción Sismoresistente, Parte Xeral e de 

Edificación (NCSE-02), publicada no BOE nº 244 de 11 de outubro de 2002, que relaciona 

os Concellos cunha aceleración sísmica básica igual ou maior de 0.4 g entre os que non se 
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atopa o municipio de Teo polo que a posibilidade de ocorrencia é moi baixa. 

6.1.3 Risco de vertidos residuais, avenidas e precipitacións 

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

incidencia, resulta necesario crear unha rede de drenaxe con capacidade suficiente para 

a recollida da mesma. 

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

unha eliminación da vexetación e solo previamente existentes, 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 fin de evitar riscos adversos derivados das escorrentas sobre as superficies de 

restauración realizouse un estudo hidrolóxico da rede de evacuación de augas que 

conducirase cara a actual rede de drenaxe e balsas existentes na explotación, executada 

de conformidade co proxecto aprobado e segundo a autorización de vertido outorgada 

polo organismo de conca Augas de Galicia con clave DH.V15.13781. 

Ademais procedeuse ao cálculo da máxima avenida provocada polas precipitacións co 

fin de determinar o caudal máximo de deseño das estruturas de drenaxe e das balsas de 

decantación da explotación, e poder así dimensionalas adecuadamente. 

6.1.4 Risco de desprendementos 

En xeral, os factores mais importantes que afecta á seguridade das operacións son a caída 

ou deslizamento de materiais ou o colapso dun talud polo que resulta indispensable a 

realización de estudos para garantir a estabilidade do deseño.  

No Anexo I do Plan de restauración analizáronse as características morfolóxicas e 

xeomorfolóxicas do recheo do oco mineiro para obter o Factor de Seguridade. 

6.1.5 Riscos antrópicos 

Este risco pode deberse a actividade vandálicas, roubos, deterioro das instalacións, etc.  

Existen antecedentes deste tipo de actos sobre a sinalización da explotación. Como 

medida de prevención o titular establecerá vixilancia e porá en coñecemento da 

autorizade policial calquera acto vandálico detectado nas instalacións. 

 

En conclusión, a vulnerabilidade da restauración do oco mineiro da Concesión Casalonga 

6996 ante accidentes graves ou catástrofes é baixa. Os posibles riscos debidos a 

inestabilidade do terreo ou vertidos por escorrentas, ou aqueles vinculados a evacuación 

das augas minimízanse a través dos estudos realizados. 
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7. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E COMPENSATORIAS  

Durante a execución do plan de restauración mineira deberan poñerse en práctica unha 

serie de medidas protectoras que eviten na medida do posible os potenciais efectos 

adversos sobre o medio.  Tratase de actuar directamente sobre a acción que orixina o 

efecto co fin de eliminalo ou reducilo. Sen embargo, resulta inevitable que se produzan 

alteracións polo que será necesario establecer  unha serie de medidas correctoras e 

compensatorias sobre o medio afectado con fin de rehabilitar os factores afectados. 

Compre destacar que dentro do plan de medidas deseñado inclúense tamén aquelas que 

contribúen a potenciar os efectos positivos derivados da consecución dos obxectivos que 

pretende o Plan de restauración sobre aspectos como a revexetación, a integración 

paisaxística, etc. 

 

 

  PAISAXE 

EFECTOS ADVERSOS Presenza da infraestrutura durante as labores de restauración 

EFCTOS POSITIVOS 

- Desmantelamento de instalacións de preparación, plantas de 

concentración e beneficio, instalacións auxiliares. 

- Recuperación da morfoloxía orixinal. Integración no contorno. 

Procurarase que a formación de taludes busque sempre as formas suaves e redondeadas en arestas 

nin vértices intentando unha transición suave e integración no contorno. 

Mantemento da vexetación de porte arbóreo existente compatible coas labores de restauración co 

fin de que sirva de pantalla visual, amortecedora tamén do ruído e as emisións de po. 

Emprego de especies autóctonas propias da zona bioxeográfica para a revexetación realizando 

segundo a zona plantacións de Quercus peduculata, Castanea Sativa ou Pinus Pinaster. 

SOLO 

EFCTOS ADVERSOS 
- Destrución de horizontes superficiais 

- Compactación do terreo 

EFECTOS POSITIVOS 
- Integración de taludes e bermas 

- Recuperación morfolóxica do terreo e establecemento de novo uso 

A remodelación topográfica proposta no Plan de restauración ten unha pendente máxima media 

de 13º. 

Emprego dun sistema de recheo por vertido directo, por tongadas para xerar maior estabilidade, 

mellor compactación, redución do efecto esponxamento e rebaixar o nivel de auga dentro do 

recheo. 

Creación dunha nova cuberta vexetal con función ecolóxico e protectora do solo. 



   
 

Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996. Concello de Teo (A Coruña) 

Avaliación de impacto ambiental simplificada 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

67 

 

  

ATMOSFERA 

EFCTOS ADVERSOS 
- Alteración da calidade do ar debido a emisións gasosas, de po e partículas. 

- Alteracións sobre a calidade sonora. 

A maquinaria disporá de Marcado CE ou estará adaptada de acordo 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 vento 

Disporase dun plan para o control da exposición ao polvo de acordo coa lexislación vixente. No mesmo 

promoverase a implantación das mellores técnicas dispoñibles para a redución do po en suspensión 

Instalarase un sistema de lavado de rodas tipo reixa, que permita o lavado das rodas á saída da explotación 

sen necesidade de parar. 

As instalacións manteranse limpas e sen acumulación de materiais 

A maquinaria móbil cumprirá coa normativa de emisións de acordo 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, elixiranse os máis respectuosos co medioambiente 

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

As zonas de acopio de materiais elixiranse adecuadamente para evitar a posta en suspensión dos finos por 

efecto do vento, e empregaranse 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 instalarase cando sexa posible 

Regaranse as pistas e zona de planta e acopios (especialmente 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 

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 

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

protexelas 
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CICLO DA AUGA 

EFCTOS ADVERSOS 
- Arrastre de augas 

- Risco de contaminación superficial 

Deseño dunha axeitada rede de drenaxe para impedir a entrada das augas de escorrenta superficial 

no interior dos ocos e para recoller as augas pluviais. 

Co fin de evitar a afección á rede hidrolóxica as augas pluviais ou as procedentes de calquera outra 

labor relacionada coa execución do proxecto conducirase ata as balsas de decantación 

proxectadas. 

As balsas e as conducións deberán manterse en perfecto estado comprobando en todo momento o 

seu correto funcionamento e procedendo a súa limpeza polo menos sempre que os lodos acaden a 

metade da súa capacidade. 

Os vehículos e maquinaria empregados na explotación deben estar suxeitos a un rigoroso mantemento 

preventivo que evite derrames, graxas, combustibles e outros fluídos necesarios para o seu 

funcionamento. 

O lavado de vehículos en caso de facerse, realizarase nun lugar preparado ao efecto. 

Deberanse realizar periodicamente controis de vertido sobre a auga que sae das balsas de 

decantación co fin de garantir que compren os mínimos legais esixidos. 

BIODIVERSIDADE 

EFCTOS POSITIVOS 

- Revexetación do espazo degradado 

- Incremento da fertilidade 

- Colonización de novos hábitats por especies de fauna. 

Emprego de especies autóctonas para a revexetación realizando segundo a zona plantacións de 

Quercus peduculata, Castanea Sativa ou Pinus Pinaster. 

Rexistrar e certificar a orixe e natureza dos mesmos, asegurando a súa compatibilidade 

medioambiental co oco no que se van depositar. 

Nas labores de revexetación empregaranse abonos orgánicos de asimilación lenta  

A zona de recheo será cercada con valla de tipo cinexético ecolóxica de polo menos 1,5 m de 

altura para evitar a entrada de especies animais. O peche manterase en perfecto estado ata que 

finalicen as labores de restauración 
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POBOACIÓN E SAÚDE 

EFCTOS ADVERSOS 

- Alteracións sobre a saúde debida as alteracións na calidade do ar por 

emisións de partículas de po e gasosos resultantes do tráfico de vehículos. 

- Alteracións no confort sonoro 

EFECTOS POSITIVOS - Creación de emprego e reactivación económica 

Tomaranse medidas sobre os vehículos que saian da explotación e se incorporen a estradas locais. 

Colocaranse carteis avisadores dos riscos existentes no ámbito do recheo establecendo a prohibición 

da entrada a canteira para todo o persoal alleo á mesma. 

Realizaranse medicións sobre o nivel sonoro na zona para comprobar que o máximo sonono non 

supera os 70 dB establecidos para as áreas tipo b pola lexislación vixente. 

RESIDUOS 

EFCTOS ADVERSOS - Xeración de residuos 

EFECTOS POSITIVOS Valorización de residuos inertes 

Os residuos xeados nas tarefas de restauración serán xestionados de acordo a súa natureza. 

Formar e sensibilizar ao persoal encargado da restauración sobre a xeración de residuos 

Rexistrar e certificar a orixe e natureza dos mesmos, asegurando a súa compatibilidade 

medioambiental co oco no que se van depositar. 



   
 

Plan de restauración da Concesión de Explotación “Casalonga” Nº 6996. Concello de Teo (A Coruña) 

Avaliación de impacto ambiental simplificada 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

70 

8. PLAN DE SEGUIMENTO 

O programa de vixilancia e control ambiental ten como obxectivos: comprobar que os 

residuos inertes admitidos compren os criterios de admisión fixados para o seu uso na 

rehabilitación mineira e que a execución do recheo do oco de explotación prodúcese na 

forma desexada; garantir o cumprimento das actuacións preventivas, correctoras e de 

restauración expostas no proxecto; verificar se a aplicación de ditas medidas cumpriron as 

previsións esperadas e mellorar a súa efectividade se fose necesario; e identificar aquelas 

accións do plan que puidesen dar lugar a efectos ambientais adversos distintos aos 

previstos, para os que sería necesario deseñar e aplicar novas medidas. 

8.1 SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

Para a caracterización do estado inicial ou preoperacional partirase dos valores obtidos 

nas analíticas físico-químicas do vertido trimestrais que se realizan na explotación de 

conformidade coa súa D.I.A e coa autorización de vertido outorgada polo organismo de 

conca Augas de Galicia (Clave DH.V15.13781). 

8.2 FASE DE RECHEO 

A vixilancia e o control ambiental na fase explotación céntrase na análise dos principais 

aspectos técnicos e ambientais do proceso de recheo (admisión de residuos, avance das 

operacións, ruído, po, verteduras, riscos xeolóxicos) e dos elementos do medio 

potencialmente afectados (auga, atmosfera, chan, vexetación e paisaxe). 

Deberase incluír unha medición preoperacional co obxectivo de caracterizar o ruído 

ambiental existente. As medicións deberán ser realizadas por unha entidade homologada 

e os resultados asinados por un técnico da mesma. 

8.2.1 Calidade das augas 

Realizarase unha análise físico-química trimestral das augas residuais provenientes da 

explotación unha vez decantadas antes do seu vertido de conformidade co punto 11.2 da 

D.I.A  do proxecto de explotación e coa autorización de vertido outorgada polo organismo 

de conca Augas de Galicia (Clave DH.V15.13781). 

8.2.2 Calidade atmosférica: Po e ruído 

Dadas as características do proxecto, non se considera necesaria a realización periódica 

dun control sistemático do ruído para a realización de proxectos de recheo, xa que non 

existen instalacións ou maquinaria con emisión sonora continua e os asentamentos de 

poboación se atopan a suficiente distancia como para con considerar  afeccións. 

8.2.3 Xestión de residuos 

Reformularanse sobre o terreo os límites do recheo e mensualmente controlarase  

topográficamente que os noiros se axustan ao proxectado e autorizado. Instalaranse  

estaquillas ou marcas visuais que permitan coñecer os límites do recheo durante a súa 
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execución.  

Durante o proceso de recheo do oco levarán a cabo comprobacións relativas ao grao de  

compactación alcanzado polos  residuos intertes vertidos, que deberá alcanzar como 

mínimo o 95% da densidade do  Proctor normal medido en laboratorio, para os devanditos 

materiais. 

Mensualmente sacaranse fotografías da evolución do recheo, dos materiais depositados e 

do funcionamento dos sistemas de control. As fotografías gardaranse coa súa data. 

8.2.4 Sinalización e cerramentos 

Deberase realizar comprobación de que todas as pistas e demais zonas accesorias, como 

o parque de maquinaria, estean perfectamente sinalizadas para os efectos de que as 

actividades que se desenvolvan durante a fase de rehabilitación circunscríbanse aos 

devanditos límites. Así mesmo, deberase comprobar o estado do cerramento (valado) do 

perímetro do oco.  

A periodicidade das revisións poderase axustar ás inspeccións encamiñadas a recoñecer 

indicios de inestabilidade (gretas, afundimentos, indicios de erosión), é dicir, con carácter 

mensual. Deberase asegurar o control de acceso ao emprazamento co fin de disuadir a 

vertedura ilegal no emprazamento. 

8.3 PROGRAMA DE MANTEMENTO, VIXILANCIA E CONTROL  

Máis aló do estrito control do cumprimento das prescricións técnicas do proxecto, é 

necesario incluír no proxecto de recheo unha fase de mantemento destinada a comprobar 

a correcta aplicación das medidas e a corrixir ou reparar os posibles defectos construtivos 

ou danos de orixe impredicible que poden afectar os resultados a curto prazo.  
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