Ao Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Xunta de Galicia
Edif. Admtvo. San Caetano,
15781 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
María Manuela Abella Cruz, maior de idade, con DNI XXXXXXXXX, e domicilio a efectos de
notificación en Rúa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, segundo o
anuncio do 1 de abril de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información
pública a admisión definitiva do permiso de investigación Julia 2 número 7155, que afecta aos termos
municipais de Carballo, Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso, na provincia de A Coruña,
para a investigación de ouro, afíns e outros recursos da sección C), (DOG nº 88, do 8 de maio), e se
concede un prazo de 30 días hábiles para o que as persoas afectadas poidan alegar por escrito todo
canto estimen oportuno

comparece e actúa en en representación da asociación ecoloxista Verdegaia, por ser lexítimo o
seu interese, e presenta este documento coas seguintes ALEGACIÓNS
EXPÓN:
•

•

•

•

•

•

Que a empresa que solicita o permiso de investigación é Mineira de Corcoesto, a mesma que
ten presentado o proxecto “Concesións de explotacións “Emilita” nº 1221, Ciudad de Landró”
Nº 1454 e “Ciudad del Masma” Nº 1445, que forman o coñecido como Grupo mineiro
Corcoesto nun espazo adxacente ao actualmente solicitado, e para o que solicitou a
cualificación de estratéxico
Que no segundo parágrafo da páxina 2 do “Permiso de Investigación Julia-2 - Plan Xeral de
Investigación” agora sometido a consulta pública a empresa indica literalmente:
“En estos momentos es muy importante para EDGEWATER – RIO NARCEA GOLD MINES
S.L., la ampliación de recursos mineros cerca del yacimiento Corcoesto, para ser
transportados y tratados en la planta metalúrgica de Corcoesto, maximizando de esta forma la
rentabilidad de la planta de tratamiento de Corcoesto [...]
Que dita empresa ten manifestado publicamente a súa intención de explotar os recursos
auríferos da chamada “Veta Malpica-Tui”. [Véxase no Anexo 1 presentación da empresa na súa
páxina web http://www.edgewaterx.com/Corcoesto_Gold.asp (10/06/13)]
Que resulta evidente que se está procedendo a fraccionar un mesmo proxecto en proxectos
menores, para así tratar de enmascarar e/ou minimizar o impacto conxunto do proxecto, e
obter unha DIA favorable que posiblemente non sería viable, (nin sequera contando coa maior
das simpatías por parte da administración, como todo parece indicar) no caso de que,
aténdose á lexislación, se fixese a avaliación conxunta de todo o proxecto.
A importancia de valorar o impacto acumulativo e sinérxico con outros proxectos está así
mesmo recollida na Directiva 2011/92/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de
Decembro de 2011, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos
públicos e privados sobre o medio ambiente.
O REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto

refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos modificado pola Lei
6/2010, do 24 de marzo, no artigo 5 apartado 3, establece que
“La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo las
evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto.

• Que, ao atomizar un mesmo proxecto en distintas fases, tal e como parece evidente que se
está facendo neste caso, estase a infravalorar os impactos incrementais e sinérxicos do
conxunto desas fases.
SOLICITA
• Que, de acordo coa Ley 6/2010, de 24 de marzo, e a Directiva 2011/92/UE, se esixa a esta
empresa que faga unha valoración conxunta de tódalas fraccións do seu proxecto, de cara a
visibilizar o impacto real do mesmo sobre a nosa Comunidade.
• Que, ante a información feita pública pola empresa mineira ao solicitar o permiso de
Investigación Julia 2, e información publicada na páxina web de Egwater, na que se pon de
manifesto que pretenden tratar recursos mineiros alleos ás concesións para as cales se
efectuou o Estudo de Impacto Ambiental, se anule a Declaración de Impacto Ambiental do
Proxecto de explotación das concesións de explotación “Emilita” nº 1221, “Ciudad de Landró”
nº 1454 e “Ciudad del Masma” nº 1454, promovida por Mineira de Corcoesto S.L. e formulada
pola Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, e que considera o proxecto
ambientalmente viable, en tanto non se faga un novo estudo de impacto ambiental no que se
avalíe
✗ a viabilidade da balsa para o tratamento de tódolos residuos que nela se
pretenden incorporar,
✗ a viabilidade das escombreiras para acoller tódolos residuos procedentes das
distintas explotacións, se, tal como se indica no documento a exposición pública
sobre a concesión Julia 2, van ir parar alí para “rendibilizar a planta de
tratamento de Corcoesto”,
✗ os parámetros relativos a vertidos, derivados do tratamento en Corcoesto do
tratamento da rocha procedente de Julia 2, ademais dos xa previstos no propio
proxecto de Corcoesto,
✗ o consumo de auga derivado de tratar en Corcoesto os recursos mineiros de
outras zonas,
✗ calquera outro impacto debido ao tratamento na planta de Corcoesto de mineral
alleo ao inicialmente previsto no proxecto da mesma.
e se contemplen os efectos acumulativos e sinérxicos da explotación doutros xacementos (que
entendemos que son outras fases do mesmo proxecto).
• Que se revise a DIA favorable emitida pola Consellería de Medio Ambiente, á luz dos novos
datos achegados pola empresa sobre a verdadeira dimensión dos residuos a tratar en
Corcoesto.
• Que se depuren as responsabilidades administrativas e/ou penais pola posible ocultación de
información por parte da empresa mineira ao realizar o estudo de impacto ambiental.

En Ribeira, a 12 de xuño de 2013

Asinado: María Manuela Abella Cruz

